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VEŠKERÁ PRÁVA, JMENOVITĚ 
I PRÁVO PŘEKLADU 

VYHRAZENO 

PŘEDMLUVA. 

Potřeba dáti studujícím do rukou učebnici, která by podávala 

pokud možná přehledný obraz dnes platného trestního práva proces

ního, vedla k vydání této učebnice ještě v době, kdy jest již připravena 

osnova nového jednotného trestního řádu pro celou republiku. Mám 

za to, že práce na to vyna.ložená nebude marnou ani tehdy, kdyby 

osnova v poměrně brzké době se stala zákonem. Neboť právě gene

·race mladých právníků, která bude musiti pracovati s novým zákonem, 

hude potřebovati pomůcky k tomu, aby si ujasnila jednak poměrně 

neměnnou strukturu trestního procesu, jednak poměr nového práva 

k právu dosavadnímu. Proto jsem k výkladům připojoval vedle sebe 

citaci dosavadního práva i osnovy, doufaje, že i bude-li zákon v po

.družných rysech od osnovy se lišiti, usnadní tato učebnice těm, kdo 

.obeznámeni jsou s platným právem, zapracovati se do zákona nového. 

Vzhledem na tento dVOjí účelučebnice šlo mi více o povšechný 

přehled, než o propracování jednotlivých sporných otázek, jež z velké 

části novým právem budou jednak rozřešeny, jednak nahrazeny 

novými. 
K usnadnění studia podrobností zpracována dosavadní literatura 

česká tím, že k učebnici připojena pokud možno úplná bibliografie 

její a vtekstu zařaděny odkazy k ní. Stran literatury jinojazyčné, zvlášť 

německé, odkazuji k učebnicím citovaným na straně 12 a následující. 

Rozhodnutí nebyla výslovně zpracována, poněvadž je čtenář snadno 

najde v Kallab-Herrnrittově vydání Trestního řádu, jenž současně vy

chází v druhém vydání. 

Věcný index i srovnání paragrafů dosavadního trestního l'ádu 

a osnovy má usnadniti studium těm, kdo budou snad chtíti učebnice 

užíti k první orientaci o novém trestním řádu. 

Za pořízení indexu a srovnávací tabely i obstarání korektur dě

kuji panu JUe Erichu Olšarovi. 

Dr. KaIIab. 

V BRNĚ v srpnu 1930. 
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Přehled zkratek: 
cil:. = confer (srowl'ej). 
c. ř. s. (civ. ř. s.) = dvi'lní řád sou'dní 

{zá'k. z 1. Sl1Pua 1'895, ř. z. č. H3). 
cís. nař. = <CÍsařské nařízenÍ. 
cís. pat. = dsařský 'Pa:ten~. 

čl. = č~ánek. 
ex. ř. (ex. řád) =exeil!:uční řád (zákon 

z Z7. Ikvětna 1896, ř. z. č. 79). 
i. f. = in fine. 
instr. = instrukce. 
in str. Ipm tmst. s. = instrukce pro 

tr,estni soudy (nař. ze 16. června 
1854, ř. z. č. 165). 

j. u. = jurisdilk,ční norma (zák z 1. 
snpna 1&95, ř. z. č. 111). 

j. ř. (jed. ř., jedin. ř.) = jlednací řád 
(nař. mi'n. spr. z 5. května: 1897, ř. 2. 

č. 111,2). 
i.az. nař. (jazyk. nař.) = jazykové na

rIzenl (vlád. na:ř. z 3. únma 19'26, 
Sb. z. a n. 'č. 17). 

jaz. zák. = j,a:zykový zákon (zákon z 
29. ú'lora 1920, Sb. z. a n. Č. 122). 

L. = Literatura (,odkaz k <bibliografii, 
oti:štěné na str. 239-247). 

min. sprav. = milll~t'er:stvo spravedl-
nosti. 

nař. = na'řízení. 

not. ř. = notá'řský řád. 

nolV. = novela. 
o. ml. ,(osn. mlad.) = Návrh zákona o 

tms'tnÍ'ln sou,dnictví nad mláde'ží. 
o. z. o. = o'be,ený 'zál]wnik ob,čanský. 
'PIen. us.n. nej,v. sO'wdu = ,pilenární usne-

sení nej'vy,ššího soudu. 
'PWV. nař. = 'prováděd nařÍ'z,ení. 

fiOzh. ,čs. neiv. soudu = Shírka rozhod
. nu,tí nejvyŠ'Šk.h st'olic soudních r'e-

lIJulb.Jilky Českoslov,ensté. R:ozhodnutí 
nejvY1ššího soudu ve věcech trest
ní,ch ,Wáž,ný). 

ř. z. = ZáJkonlUfk říšský pro ktrálovství 
a z,emě v radě říšské zalstowpené. 

Sb. (Sb. z. a n.) =' Sbírka zákonů " 
llařIzení státu československého. 

Sb. lm. sprav. = R:ozhodnutí ve vě
,ceoh trestních. Příloha k Věst. min. 
spr,a:v. 

s'b. zák just. = sbírka záikonů <jusHč
n]C'h. 

sdrěl. mLn. SlPrav. = sdělení minister
stva 'spraved!lnosti (uveřejňovaná ve 
Věst.). 

t. z. ,~t. zák.) = tohoto záJlmna. 
tr. ř. = trestní řáJd (zákon z 23. kvM

'na 1873, ř. z. č. 119). 
tr. IZ. (tr. zák.) = trestní zá'kon (zá!kon 

'z 27. května 1852, ř.z. č. 117). 
ú. L (úst. [,) = ústavní listina (zákon 

'z 29. února 1920, Sb~ z. a n. 'č. 121). 
úř. 'sIb. = v. sb. m. slIJ,mv. ,~ 
ústav. zák. (úst. zák.) =ústavTIí !Zá-

kon. 
UV. zák. = uvo:zO'vad zák,ou. 
vlád.nař. = vládní naří'zení. 
Věst. = Věstník min~sterstva s'pra-

vedlnosti. 
vo'j. tr. ř. {vod. tr,est. ř.) =V'oj'enský 

trestni řád (záJk. z S.července 1912, 
ř. z. 'č. 131). 

vyk. nař. = vykonávadnařfzení (naL 
m~n. s'pr. z 19. listOlpa,du 1873, ř. 'Z. Č. 
, 1<52). 

záJk. na ochr. rerp. = zákoll na ochranu 
repub.!ik:y z 19. března 1923, ř. z. č. 
50). 

zák:. o o. s. (zák o mg. s.) = !Zálkon o 
organis,ad soudů 'z 27. list'o'Padu 
1896, ř. z. Č. 217. 

zák. o stM. soudu = zá<lmn o státním 
soudu z 19. Mezna 1923, Sb. z. a .ll. 

Č. 5l. 
zák. o váL Hchvě = zák,on o trestání 

válečné lichvy z'e 17. října 1919, Sb .. 
z.a n.č. 568. 

záJk. tisk. = záJkon 'o tisrku ze 17. pro
,since 1862, ř. z.z r. 1863, Č. 6. 

Po~námk;a: K 'u r s i vou vyzna'čeny 
js'ou dbce 'Z osnovy trestního řádu 
z r. 19,29. 

Úvod. 

Základní pojmy. 

§ 1. 

Pojem procesu. 

Pmces 00d sl<O'Via »p'rlocedere«) z11:amená posrtUiP. V tom smyslu 
mluvíme o :pwcesu na př. chemickém, YÝ'V!o,j.ovém, ,techl11iokém. Ve 
s1:áJtním živ,OItě nazýváme lP'foces'em postup, jímž dochází k J.'Ozhod-
1f1u!t'íimprávrně vÝzaJJamtlÝil11, čild pos,tup nlOlfmotvomý.*) TaJk se mlu~ o 
:pl'OIcel5U voleibnim, :procesu zákonoclárném. Ve vlastním S'10rva l5mY'slu 
mluvíme všark rve státním ži'Víotě <O pwcesu tehdy, jde-li o p'ráVl11ě 
vyunezený plostlllP, jímž sitáltní moc !l1Ia zákl&dě Z'jištěn,í uriči!ÍÝah silru-
1eČJ11lostí (slkuulwvé iP:odsltatl:y) dochází k rozhodnutí, zda a jaké OIpaítřen<Í 
je v daném přfuJadě !PIO právu. V tomto 'smY1slu mluvíme :pak 10 pw
cesu ci'VHnún, sPLfáJvním a tresltlllím. 
. Tres1Jní iP:I1Oces tedy jes\t IlloSltupči s,ouJbor ,úkonů směřujících 

k,_ tmJJll, aby ~ práVl11Í platnolSt{bylo zjIštěni(), zda js.ou rtu zá:kol11n-é p,od
mínkY k upLa:tIlění. stáJtní mo,ci trestlllí, a ja:kým způslobem v daném 
případě taJto mQi~ !Se má PIO právu usku\te,čniti. Má tedy vrestlllí proces 
dViOilLcíI: jedl1JGllk zjiŠltě:ní skute,čnos'u, jerunak upl(;llt:n~j s'1:ártninlOci. 
Př,Ctom má Jtrel5rtJní p'TOces podlehledi:ska, s něhož je'j po~o:rujeme, 
dVioÍÍ ráz: jedimk jlesrt tlO děj ,za naznačeným cílem spějící, jedtllaik jest 
vO ::S~UEOT prámích iP'naVlidel, t~;;~"děrm;;~~~jicích~ S.oubor těchto 
iPrávni~h-p;~~;~~á:;~',t r e s rt:tl í illl řád e m (,trestlllí prá'vo pm
cesní v 'objelklti.IVlllim ISliQl\lIa smyslU). Těmito právn1mi p1ravidly vyme
zena js.Qu 'Vzájemná práva a \plovill11J.lol5~i určitý,ch subjektů. iPoněVJadž 

pak tGIIVO p'ráva a tyrto :p!olvdrnlliOls1:!i procesní js'ou vzájemně p,odmílně:ny 
tak, že mimo plTOces nejlSlOu 'll1ysl:i'telny, můžeme tres1m:í pr'oces IDO 

subjektivní stránce označiti jako p r á v n í p o měr. S tohoto stano
vi:s,ka jeví s'e nám trelsrtní řád Illejen jlalm s.o'ubm pl1avidel Ulpra!vujídah 
určité IÚlm'llY, nýbrž též jalm SIOubor právních pravidel vyme'zuHdch 
podmÍJnky, Zla :nichž někdo se .může srt:á,ti subjeMem procesního p'ráJv
nfhlO p:oměru, i p'ráva a 'PIOIW.lntlJOlSti z 1I0ho poměru pwň vypJý,vajícÍ. 

*) Sr'ov. Weyr: K 'P o ~ m II »P r á v ní hoř í z e TI Í,« Vědecká ročenka 
právnkké fakuHy Masarykovy university VII. 1928, str. 30. TI. 
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SkulúečnolSÍli, jež musí býti dáJny, má-li doHti k :pllatnému prá:v:nímu 
poměru iPliOIOO'SIllIl'thru, il1JaJzÝ'Vá:I111e II r 'o c e s il1J í m i IP «) d mí il1 !k a mi; 
podmínky ty se týkaH jednak Z'Půsooil'o(Sfi ,0\SIÓIb, jež dlO IPfIOIcelSního 
prá!Vlního :poměru mají vstJo'll!p~ťi, jednak··způ.s{)lbillOlsiti předměhl (ná
roku), o němž Itres\tnim IPr,OIC'elsem má bý,ti l1ozhodiÍ111tO,' jednak r,OTmy 
úlmnů, jim.ž mezi .7;pŮ:soibilými s,ubje,klty 10 zPúSlooHém ,objektu v Pro'" 
oesu,se jedrrtá. V IŮlies~'11ím pmceSll ,,~dy jde 10 ,otázku 11IPliaJtnění trelSlbní 
:prW1omolCi sitáJ1:u. Stát, jenž v :trestním právu \S1 vyhradil práVlo tresta'Íli 
(tr.esi1nrí moItl!O{l>,oIl), lVY,hmzude si v tre'Stnmn řádu prá:Vlo zj~štlO~atli, ooa 
tu j!SIOIU podmíil1Jky ik vý,k!onru rtéto praViomoci. Jedním ze subje1mů tresv
niho pliooe'Su jest tedy vlMy ISlt~. Funk!ce PliQicesni sltátu přiPladlaiíd 
J.'iOzdě1uje IvšlíVk moderní Sltátt me/zd dva Sivé mgány, totiž mezi slOud a 
tr~íhoža:l:oIb~ iPr.ůtilmm s!vojí oSIQ1Iii, na ní-ž, b~dQ1u-M zji,štěny :PlOd
m~IlIky 'tre'sltál11í, tres1t má bÝlťi yYiklOnán, 1loti'Ž obviněný. Pmcesní 
práv:ní iP\Oměr tres'tní i'est tedy tr,ojlstl1anný; _ jeSlt tOl p~ávní plOměr 
me~~šOOde;m-:-ŽaL'~&e~ ~~~~ně~ým.· Vedle 'práv a pl(»v1nnols~C1éž 
z !podnětu treSItJního pl~Q1cesru vZlll!ik:ají mezi těmito třemi subjeiklty, 
upl1aJvwie Itresrtrrú proces !též práva a IPI()vilnrl1iosN, jež jiným su!bjeiklÍům 
z iPo1diněitu treS'tIn~o pro,ce'su ,vZlniJm:jÍ. Trak práiVa ,a p,omnnlolSlÍi ISvědků, 
znalců, 108100, u rnkM se 1P10rd1hlká domoVltlí ~!pwrh1ídkla .atd. Tu mluvíme 
ú IPfl()oe'~n]ch porvinDtOrslte,ch a p:rávelch 'v šIrším, nevl:asJ1mlim slova 
smYSllu, p,orněvíVdiž viZnik těchto práiv ,a p,ovmností si dOlStateťině V);7-

svetHme !poměrem mez[ s:tált,em a subjekty jeho moci lPodřízenými 
(ochraJoo ~V1obody, práV1a .d!omaVlniho, 'tajem~tví l~sto:vm~ho .atd.) a ne
musíme k jeii'Oh vy,světlení přibírala ZiVláštní Pl1O'cesnf právmi PlOměr. 

§ 2. 

Poměr trestního řádu k jiným oborům právním. 

a) K trestnímu právu hmotnému. 

P,oměr mezi IÍrelsrtrrúm lP'fiOIcesem atrestlním p'rávem hmotným dán 
jest sik1l'te'ooolS'tí, že v mordenním IsItátě trestní pmVlomOrc ISItátu jÍin:ak neIŽ 
procesem s:e ltl!emŮlŽe ulPa:altln!1ti. 

iP11O'tlo 'oZlnačujeme ně'IDdy p'flOices trestlní jaJw fmmální práv:o tresu 
na 'w:odíl od P!fáV1a maJveriá1lnfuo, vymezeného :trestlll!Ími záík1orny. 
Poměr meú fmmálním la mlliteriálI[).Ílm prárvem \tres,tluill1 jest těsnělší, 
než 'Poměr melzliDormálmm a ma'teriá~ním právem civilním. Kdežto 
tortiž práv:ní poměry &oukmmlOlPrávní p,flOoiha,jí ve velké většině :pří-
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':PIadů bez imltervelnce státní moci, jeSlt v ,000oru It're:stníhol práv,a me
my:sHvemo, alby su:bjelQtiJvmí 'úre\Sltni právlO s'tá'tu se UlPJ!a:tnilo jinak než 
tre'sltním proce,sem (§ 1). DŮlSlledkem této těsné sOlUvÍslolSi]i formálinťho 
a ma:teriállllího práJva Itlresltln~ho jest, že Itam, kde si ISltáit vedle dbelcného 
:prá~a ItresrtJnmo vyhradH zwáštní právo :treslt:a'Úi porušell1iÍ ul1Čiltých 
ploV'iinlnootÍ i mimo rámec 10lbecnéhlO It!fe'SltnÉho ;p'ráva, 1liPrarvil též !Slatn!o .. 
statně řízení, jímž k tomuto potrestání docházÍ. Tak odpovídají ma
tefllá'Ll1iím:u tres!tnmu právu M()Ijenskému, ptoilcejnmnu, dŮClhod'IDQ1Vémll, 
diso1J>ldinámn&mu, též ~ZVJáŠitní ,for:myřfzenÍ. Vůči ~ěmto zvláštním řize
rn'm. trestním označujeme treis,i1tl'í řízení, jímž stát své ooe,oné ,tre,smí 
právo uplatňuje, ob e c n Ý m říz e ním t r e s t ním. 

V,o j e!ll s fk é t re IS t n í říz e rn í bylo za R:alro'lllSka \l1lflllos1ed u!pra
veno dvěma 'záJklOll1Y ,z 5. červenoe 1912, a t,o rtre-s\tn.ím řádem pr\o SlPO

leooou branm:oru mOlc I(ř. z. ,č.130) a plro zeměbraJnu (ř. z. č. 131). RozdH 
mezi společlt]oiU braJllil1IOu mod a zeměbraJno'U byl v republice 'OIdsmrooem 
§ 2zá:k. z 2. ld's!tolPladu 1918, Sb. z. a n. Č. 9, ,a d'efiniJtiVlně branným zá
,klolI1iem z 19. břema 1920, Sb. lz. a rn. Č. 193. Někrerézmě!ny v tre'srtlním 
říz·eni v,ojenském byly PflQ,veden~ zák. 'z 19. prosmce 1918, Sb. Č. 89. 
Prováděcím p~edpi'sem ík lŤIomuto záklolllu ~nařízení mi:niJSlterSJtva nM. 
obr:any z 8. rúll1ioll1a 1919, Věstník 'Věoný II., Č. 7, čl. 179), by tl Pl10hlášeJn 
tekSt tresrtll1'fhlO řádu pm 2lemělbranll (ř. z. č. 132/12) za wzhoooý, jenž 
ovšem od rt'ekslvu itrelS:t. řádu iPflO spole'čnou br,aiooolu mOlc se liši:l -
il1Jehledfc IPrávě Ik ~e,elks:řsltlUHcí1mu j!iJžl1oZ!dHu mezi sploIe,ČIl!oru brOOll1iOu 
mocí a zeměbranou - jen v otázce jazykové. (Oficielní český překlad 
Vojenského Itresltniho řádu od ,ge'lllerá~a 1a!wslla:va Stei\l1ibacha.L.154.) 

O pol i c e j ním t r e s t ním říz e n í platí nař. min. vnitra, spra
vedlnosti a nejv. úřadu polic. z,3. dubna 1855, ř. z. č. 61, nař. min. vnitra 
z 5. března 1858,ř. z. IČ. 34 a z 31.JLetdna 1860, ř. z.č. 31 (omoŽilliolS'a stVž_ 
Itl!osti k Nejvyššímu sprárV'llEmU soudu v § 2, č. 3 zák. z 2. HSrtlOiP!llidu 
1918, Sb. z. :a 111. ,č. 3). ZáJ\!oltl! 10 org,aJt1ÍsaJCi PloHtické správy ze 14. čezr
velnc'e 1927, ISIb. č. 125, v čl. 10, 'OIdis:t. 7slí!bitl,že »,tresrtní řizení 'spráW1í 
se 11!PI11aJVJ záikloll1!e'l11«. rPflolto taJké !Vltád'llÍ !!lař. z 13. ledinla 1928, Sb. č. 8, 
upr'a'vujkíSIPnllv:ni říiZení, se Ill!a :Í!l'estní řf:aenÍ sllJf:áv:nf il1Je'VJZtahuje. (§ 
1.3 t. nař.) I 

T r e s trní ř í,z ,e!ll í od Ů IC h o,d k 10 V é :upnave[LO v II. df1e trest. zák. 
o ,důchodlklových přesrtllpdch z 11. 'če'rvei!1Joo 1835, sb. zák. plollic. sv. 63. 

iD i s cd:tJ I i n 'á ,r Itl! í ,ř í z e I!l í 1P1'oI~i Ine'sIOludoo:VJsikým ítfeooÍlkům 11iPra
v'eno v V. ,odd. L hlla'VY ,s,luŽlební !IH1íVgmartiky (zák. z 25. Ie,ooa 1914, ř. Z. 

č. 15), IPwrti podúředníkům a Z:ří:Oelncům IV' V. odd. II. hLaJVY; pwti v!rch
nim c1!Orzordm a doZ!olrcům vězňů §§ 37~63 mm. 'l11af. ze 7. bř,ez,na 1914, 
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věstlnÉk min. SiP~aiv., Č. 23, pliOltikmcelářským čekatelům a ~a!l1celář
ským praktikantům § 29 a 31 nař. o kancelářském personálu z 18. 
oenve1l1lce 1897, ř. z. Č. 179; Plolkud j'de 10 Sioudoo~ské 'ÚŤedn~ky, platí 
záklon z 20. IwěÍlJ.1ia 1868, ř. z. Č. 46, pokud jde .o 'VYsiQIkoško~ské učdltele 
zá:klon z 13. únma 1919, Sb. Č. 79, a ProV. m.ař. ,z 12. ledna 1920, Sb. 
č.35. 

b) K civilnímu řízení soudnímu. 

J,aiko :iiormáLní právo má trestní řízení mllloho společného s řízell1ím 
civ'iJlním. !Především soudy, po~noaané k IPliOlVáděl!1í tresilmích proceiSů. 
jslOu v plOld:statě tytéž, klte'ré ,též j!S!oru Plov,o~ány řešitii civiltni spory. 
Též CIO do :plrůiVIowch p:mlStředků a CIO diOl vedoudch zásad p1roces
nÍch jsou mlllOlhé lP,odioiby. NalPrdtli tomu zrůzooslti účelu oboJíhOl řízoo[ 
vyplý7vlají též iPodlSIVa1né wzdÍlly me1zi nimi, zvláště PlOllrud jde o práva 
a PlOV~lIilIiOiSti stran pflOlcesníÍch. PodlOhnoslÍ obou těClhto :DOlrem řízen! 
vede k tomu, ze pfii JPříležiitosti flOlZhodování o' tresltním IllárO'ku s~átlJ 
moŽl11io za určitých oklomolSití flOlZihoooo'lllŤi i .o U!rčitých oltázkách sou
rkoolI11JOIPráVlnklh (řízení aidhaesll1Jí). (§ 365-379, § 433-449.) 

c) K právu ústavnímu. 

ip,OlněVladž v tre,silmím řízení jde vždy o právní poměr mezi stáltem 
a o>solb:ami j-eho morCÍ plodříUl11ýrmi, a p'oněVJadž !Základní zá:slady pro 
vymeze!ní ItOlholÍlo vzájemll1ého IPrálVll1.fho poměru ibÝIVJaH IV kOlnstitučnílch 
sltá\ueClh plolHmáll1Y do iÚlstavy, jeVí se nám po uličiltých sltráJlIikách treslÍ.ll1Í 
řízení jaklo iPliOlVede:ní určdlt!ých zásad !Úista'VY. Tak jesrt ;tomu u násr 

pokud jde 'o mOlc soudJcOlvsil{lOu, která v hlavnícih rysech vymezell1a 
jest v § 94-105 ú. 1., pokud jde o svobodu osobní,jak vYIilezena jest 
v § 107 až 111 ú. 1. o svobodu domovní (§ 112 ú. 1.), tajemství listovní 
(§ 116 iÚ. 1.), kiteráŽlÍ.o ustaJlllo>vcení p,odmibněii poorvedena úsi!laVlním zák. 
z 9. duhna 1920, Sb. z.a ,no Č. 293 'O IQlchraně svobody IOlsohní, domolVl11Í 
a tajemsitví 1islÍlOlV!llíbJo. !Pře1dp'Isy tre~tního řádu, které by měly měndti 
tato úsva:VIl1;í IPráJvla jedJnoltli'Vd, musily by bý!ti usneseny ve formě: 
předeps,ané ,pro .změnu Ú:S:flavy I(ČI. I. la § 33 Ú. 1.). 

d) K právu správnímu. 

P'o,kud l{lQ(ne,ooě jde ,0 ll)rálVlo správní, jsou jednoltilivé sP'táVJlll Mady 
lPoV'oláIllY, aby pomáh:alY1lres1ním soudům při vÝlmnu jeiich treshnf 
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pr.aIVJOIilloci (§§ 26, 27" § 34); !PIOIilloci ozhm}ené mOlci mohou tres1má 
soudy se dOlVlOliGIJÍ>i IPlřímo § 28, § 37. NejltěSlnější jest' ovšem součillllnoS!t 
mezi Itres1mími lSIoudy a úřlady be$ec:t1ostlnimi. J-SIOUť II nás úřady 
be'zpeooOlslt!ní p'olV101lány mlen k !prevei!1uVlnÍ pé'či 10 bezpeČ1l1lost ,oibČla!l1Ů, 
nýbrž i k tomu, aby napomáhaly v mezích trestním řádem stanove
mÝioh IPxi 'ureslŤll1lÍn~/PIr,es,i (§ 24 !br. :ř., § 116, 177, § 9 záIk:. IQ 'CerolliÍ>C'ÍMU 

z 14. duooa 1920, Sb. z. a 111. Č. 299, zák. o sbOlrelch sltráJž.e be'we'čll1Jos'Íli 
z 13. červ'enice 1922, Sb. z. a Ill,. Č. 230 a p,rov. nař. k němu z 5. mna 
1922, Sb. Č. 295; viz d zák. z 31. Qedna 1928, Sb. č. 28). L. 93. 

§ 3. 

Prameny trestního práva procesního. 

iPoněvadž i1lreslvn1 řád uPl1a'V'uje práVllliÍ poměry, jd vZl11iikají mezd 
státem a osobami jeho moci podřízenými z podnětu uplatnění státní 
moci trestní, je vždy více méně věrným obr.a>zem SltáiJOIP,ráVll1íchp,O
měrů 'Slvé dolby. 

Starší IPrá~í řády l11emzeználV,aly přesně hmotného' pifávia ,treslt'
n~ho 'Od prálVJa iP'roce,sl11~ho a p.odálvally v 1Jak zv. hl1delnfch řádech olbodí 
t'olto prá/VIo smfš'e!né. Chalialkite,ristlické dálle P>1iO slÍla!rý feudálll1í stá't jest 
IfŮZilllO'St tr,esm1ho práva i řízeni IPW rů:~né siÍlaN'Y. 

TIGlJk i u náJs ,a!Ž do !loku 1707 ,pIa!ti1y vedle domácího práva zem
ského prá!vo církeVl11í, ma!l1lské a ,dVlorské, prálVo městské a vesnické 
velmi různého pÚVlodu a obsahu. K S'jedl!1'oc·ení doš~o hrdeli!1im řádem 
císaře Josefa I. :plro Čechy, MOIravu a Slezsko z r. 1707, I~t:erý j:a;ko 
ploldohné hrdelní řády již dříve zavedené v ostatníClh zemí!ch haJbsbur
ský.ch, Ist,odí !Plod rvJ[vem říšského záfko:J1la GOlI1isltivutio crimilnalHs Ca:r.o
Hna z r.1532, jehož subsidiámí pla\tnoslÍ, jalm>ž !Í subsidiární platlll:oslt 
zemSikého a měslúslkého práva UiZl11ává. V tomto Itres,tIllim řádu vystu
puje odo plOlpř,edí myšlenka iIl1rovisiloní, t. j. myšlenlm, ze soud i bez za
kročení POIš!kioz'ené:ho jelslÍ o:l)l~áVl11ěn, po případě p'Olvin,en p'fnvi Plode
zřelému PIOISltUPOIVaIŤi z JJ,o,virunosltli úřední. Tano z církeVJllího práva plře
V'.zlélltá :a nnoJ:l!1l1t1llěiíd moc!Í zeměp;anské velmi IVYho.vuHcí myš1len/ka 
za:1JLaJčuje v !p'~nfun tresrbním řádě (zároveň v trestním záJk:oně) pro 
všechny země I1aJkJOiwS'ké, vortiž v COInsMtut1o crimilnalds Theresiana 
z r. 1768 myšlenlku s:pmu mezi poškozeným a vimíkem zcela dG PIO
zadL Toto tresltlllí řtzel11í je ji'ž zcela rnkvisiČ>l1,í, taj:né, Plsemné IS p,olSlÍ
tiVJllítemií pifův:oc1ní a Í'0I11tU110U. 
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~dyž za J,olseďa U. (j.ehoiŽ PůSlobooím tortura 'v Ralmusku odstnllliěna 
již 1776) >I1Jalhr:azelny byly il1:amnlQlze pNliš VloU:né a k 1ibolvůl~ s'váděijkf 
iPředpisy materiáln:fuo p,rwva !přesll1ěHvYmezenými skuiilmvými Plod
staJvami a Ivrelslty {trestním zálmll1Jeu11 z 'r. 1787), ned'OIťkly se tyto re
formní ,snaJhy záJklillcUnÍiho rá,zu Itr'esbního řízení, jež i y,obeC/l1lém sloud
nim řáduklrimiilná!!Jním dsaře JrOs'efa II. z T. 1788 (jemž po !prvé IVYdárrl 
,o.dděleně od hmo'Ú11'éihJo prá~a IÍrelS,mÍ'hlo) v J>rOdsta1:ě z'achovárny taJk, jak 
uSIÍaJt1!oveny vklom:sltli.tuci lrereziám:ské, a ani PIOlZdější zmoo'y ~reslÚnlho 
prwV1a hmOl1mého la pwceiSmího, jak ,oosla:žel1Y j,sou v trelSltním <zákloně 
západohaHčskémz r. 1796 a v tres1lním záIkJoně z r. 1803, nedrQltkly se 
zákl!adm:ílho rwzu řízen1. 

TelP'Tve když hnutí pro kiOllllsltitucionaJlismus, dromáhajkí se t!a:ké 
v tresltním ř~Zoo1 UiP1at.nění zásad Velké revoluce francoll1zské, ,plodle 
nichiŽ rOMaJll měl i prdtd sll:áltu určitá nezadatelná prwvla, zachvátilo 

j' v rOlce 1848 také R'akloUlslm, p,oča,]1O zákoll1iodárs:t'ví se p,řizPŮlsolbova1:i 
I těmto zás:aJdám. Z nich př,edrníi byla zásada ne,oidviswOisti sO'll!dclovské 
, z mlž vYV10~orvárn ,též iPIQI~a!daJvlek, aby 'sloud:ce j,ell1 slOiUd~l :ar nebyl s,tíha~ 
! jícfm orgánem sltátu, dále záslllJda IÚJstnOlsti, IVeřej:I1iOISlÍ<i a lúoaJslti la[!ků 

ma TozhodolVární v Itreslbnfun HZelllIÍ. V tomto duchu vyprlaClován byJ 
WUl1Í'hemvrestnířád ze 17. ,Iedrna 1850. Tento trestní řád však musil 
USŤlOru'Pirti, IkdYiŽ re:aJkce ,~a mirndlSltensltva Bachov:a sitIa:žjJla s,e vymýtiti 
zezákJOIllIodárs'Ílví slŤlolPY re'VIolučního hnutí z r. 1848. Tlak dJOiš~o téměř 
<soUlčasně 'S no/VÝm vYdáJním tr'eslÍ1lmo ,zálmll1í:ku z ,r. 1803, jež jako 
tre,s1rní zá:klQln ze 27. ·klvěŤlna 1852, ř. z. Č. 117, ItVloří !plodn,es zárldad p,lat
il]ého hmomého IPr,áVia trresŤIl1JÍho v Ihd,s~()riických '~emíclh repulblLiky, 
29. červellllce 1853 Ik ll'ovému vYdání tresmnjjho řádu, který rzaJs'e s'e vmcí 
k procesním záSlllJdám tresluní,hořádu z r. 1803, p'ře'jímade rz nOlVlolt joo 
~nstiJtuci s:tábn'íiho '~llJs:tUiPilŤ!elsltví, rIOzsáhle}ší iIDQlŽ'l1lQ<Slt hájeniÍ a veřejluolS!f: 
řízení 1()<Všem ry míře rOmezené. 
!~d~ž IV woe 1867 iRlakiooo,k;o ~aJse se ry,r:ríilo k my,šlrenoe IÚJsrtavn:osti, 

po:j,cclo do SvÝch zákLllJdll1Ích zákionů státních z 21. ,pwsi,TIJce 1867 p'od 
Č. 144 ř. z. ,~o mOlci sloludoovské) ltiaké vedlQ<ucí záJsady trelSltlníiho řrzení, 
jak hmtf:m pro ~olniSltiltuoi:omlarlrismus byJy rplQlžadolvány, :tortliž lŽe t'reslÍIIlÍ 
ř~zení má býti akiku:saJční, IÚsmí, veře'iné a že v,e věcech p'oHrtirokých" 
tiskioVý,ch a při 'odslO/U!zen1 k nejtěžší-m rtrerslti'tm mají p'ři rrozlh,odlOlVání 
spoluipůsdbiiJti la~ci. V duchu těchto zásad vypmcol\T.al pak k vY'zvámÍ 
vlády vfc1eň'ský 'Prloď~slo:r J1fl4I1.JLS. Q}a,s{):r IOsnQlVLl xre,slÍlIl]ho řádu, kJterá 
se SlÍlala záJkioi11iem z 23. lkvě1bt1la 1873, ř. z.č. 119, a jež plodlueLS rt:vlOří 
zá~lad trelsifuJ.áho řízenT;7irČálSiÍi- Če~lms1Q1velnské republiky, jež dříve 
pHslušda k ~ako'Usk;u. Jeho IPŮs:ooooslt wzšN'en!a na území, plosmou-
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p,ené podle miÍm IVers,aihllskooo NěmelCkem (ma Hlučiink'>Jro), vládním 
ll1ařízeniÍm z ll. břema 1920, Sb. z. a n. Č. 152. 

INa SIIQ<venskJu a Bodimrpa:tslké RUk'>i ptaJtí býv. uh. Itr. ř. ze 4. P'TO
&nce 1896 I(,Č[. zák. XXXIII. z r. 1896)., dO!Dlrn:ěný čl. zák. XXXIIí. 
z r. 1.897, ,čl. zák. III. z T. 1914 rO k'>loudech prorolÍlIlfch, čJ. :zálk. XXXIV. 
z T. 1897 IQ ,tres:tní pr:av.omrocillJ čl<. zák. Vll. z r. 1913 O< sO'llldech 
mláde~e. L. 1.98. 

ÚisJúa:vrní Hstimčes:kioslolVeltllSká pfe'YZlala vedioucí zásady J{iQnslÍÍtučin~, 
platné pro trestní řízení v § 94, jenž stanoví, že »soudnictví se vyko
nává státními soudy; zákon stanoví jejich organisaci, příslušnost věc
nou a místní, j a k o ž i říz e n í pře dni m i. Nikdo nesmí býti od
ňat svému :zárklolmémll1 soudci; j e/l1 'v řízelI1iÍ treslt. mohou hýjti za veden'Y 
soudy tVÝiime'čné, a ,1:10 p,oíl.tZe v příp,llIderch záklOnem předem si1JaJtJlOve
ný,ch a illJa dobu oibmeze'l1loll1«. V § 95 p,ak se sbal1!otVÍ. že »SIOiUJdrní moc 
ve věoe,chi:!re'stn~ch přfslluší olbčanslkým sloudům trestním, pokud nen'Í 
zvJášlŤ!llím zá[{]olnem plřikárzána tTestnim ,sloudům-' 'VK)ljenLSkým, nebO' po
kud věci ty nemají býlti IPl0dle všedbecnýc!h předpisů pmj.erdnávány 
v lurelSlÍn1mřízoo1 ploJkejl111m :neho HlTIléllnČl!líim. iPříslušnost a půslOlbnlOlSt 
pOIrOlt· upravu:jí zvláštní Zákony. iPůs,obnOlSlt promty může býti l11:a oas 
zastaven~ v případech zákonem stanovených«. V § 101 se stanoví, 
že »lÍčení před soudy jest ústní a veřejné, rozsudky ve věcech trest
ních prohlašují se vždy veřejně, veřejnost při přelíčení smí býti vy
loučena jen v případech zákonem stanovených. V řízení před soudy 
trestními platí zásada obžalovací.« 

Vzhledem Iktomu, žetěm'iibo zásadlami převzllJÍydo mší lÚS,tla!W1i 
lrisl:inyy,e,doíLlrCÍ zálsillJdy plmlcesní v lP'odsltaJtě slhodiné se záslllJd:ami ra
kO'uského zákJJaidl11~ho zákon!a !státrníhO' o moci slOudoo'VJSlké z r. 1867, 
l11,em!Í ,plaltn'é naše trek'>tílní prá'Vio pwce'sní v :ro:zporu ;súslúaJv,oIU a ibyl0 je,u 
v bodeoh zcela i!Jlodru:ž:n;ých změněnO' ús,tavni!m zákiolnemz 9. dub
na 1920, SIb. Č. 293 10 ,QlclhI1él1ně sV1olbody losolbní, ,dOillOVtnJ a rfJajemk'>tlVÍ 
listovního (podle § 107, 112 a 116 ú. I.). 

Prameny trestního řízení mohou podle § 94, odst. 1 ú. 1. býti jen 
zákOll1Y; lP'faJVÍf Iteill!to §, že SIOlUdJniOtlví vYkomáNá se státl1'ími soudy: 
»IZá:kiol11 srtall1JOIVÍ jectiiCh org,aJI1!islad, p,řis,l<ušrrws,t věcnou i místní, j a k Ol 'ž 
i ř í:z e n í iP ř ,e d /TI ti m 1.« iP,O'dobuě sta1l!oví § 1 ústa,vnÍho zl~O!llIa, Sb. 
Č. 293/20, že rnillkdlo ll1esmí !býti Sltfhán" leč v 1),říprade,ch rplodle záilmm:a do'
Vlolenýoh, la Ito joo soudem neb úřadem Plodle 'zálkolTha prřfslluš,n;ý,m a 
říze,n í m p <O dle z á k rO 111 a lliP r -a v,e n Ý m. Nařízení mů:že podle 
§ 55 .ú. 1. býti pmmel!lem tr:elSltrrÍho práva pnoroe!slního:. jako oskaílně 
v klterémkioMv jirném ,oomu PlráNln]m jen, byllO-Ii vydáno ku pf!Orvedení 
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určitého zákona a v jeho mezích. Rozumí se, že i pro obor 'trestního 
říztmí pJJa'tIí Pf1Vll1Í" záLkioln l1ejpublliky z ,28. řHna 1918, SIb. č. 11, podle 
jehož čl. II. veŠlkeré dioslruv:aJCII11Í z'emské a řLšs!k:é zák/olny a nařízeni 
zůstávájí ~)Tio/2JruUm v platnolS1d '<Ii podle jeho:ž čl. III. všechny úřady 
proi;l~atím úřiadlUljÍ a jednají podle dOlsavadních plla1t/lÍ-ý,ch zálIDonů a 1l11a

říztmí. 

IiilaJVlll'Lm 'P11a!me,uem !trestlnfho IPráva pmceSlllího v 2)emkh dříve na
,roOluSiký,ch je 'tedy zákon z 23. května 1873, ř. z. Č. 119, jimž se za!V,ádí 
tres:tJní řád &oudní. 
Současně vydálll byl zál\!Oltl! z 23. k!věuna 1873, ř. z. č. 120 10 dtOlča,g. 

ném zJaJsvav;e;ní 'SlOIudů POImmkh, jenž však za repUlblltky ,naJhnazen byJ 
zá'roOJfJ:em z 15. dubna 1920, Sb.č. 268 .o ,cLočrusll1ém ZélJS'tavení působ-
1tl!000ti iDolmt, a zá:1mln z 23. kvělu!lIa 1873, ř. z. č. 121 tO seis,tav()lVáJní se
Z1lJaJillů P0110ItcŮ, jenž rOVlllěž mhr:azen zá:koJl1Jemz 23. lkvěrtJl1Ja 1919, 
Sb.č. 278 .o lS,eisrtlaVlQIváJl1í se,mamu pmotců. 

T,re,s1mí řád byl za RJal\!Ousk;a [J'ěkoilikrMe Jl1JoIV,eHslOván. StaJo se tak 
mlláš'vě záklolnem z 31. pms<ÍlThce 1877, ř. z. č. z r. 1878, č. 3 o řízen,í 
o zmélJúeČin!í sltrwOI.sltd; 

:z 9. oepvel1lJce 1.894, ř. z. Č. 161 Ol změně zákolt1ia 1:isroOlvéhlO; 
ze 17. dubna 1902, ř. z. ,č. 79 10 ;prá'vu klélJndoidáltů :élJdVio'mcie Z<!JSiVU

[JIOIVIa-m v pří'Pladech přestUIPiklových; 
ze 24. IÚiJJJOlfa 1907, ř. z.č. 41 >O vý1k,onu slouooiCltví u vl1chlnkh soudů 

zemský,ch a u Ne'jvyššího soudu, 
z 20. oerv'eil1'ce 1912, ř. z. Č. 142, jimž se mění .něklte'rá uS'ÍíalnolVení 

tres:últlJi1ho řádu, 
z 11. čerIV,ence 1913, ř. z. Č. 143, j]jmž se doplňuje treslllní řád a 
c1s. lt1ié\Jř. ze 14. plfiOlSi:nce 1915, ř. z. č. 372 <O sep,sáJní a IPlodpisu sloud

nich l10lznOldJnutí IV občaJThských a tre,stnkh Ivěcech a p~Wl1JokoJů, vze
šla..JJi tflVlaJlá p'ř,ekážka ISO'ud:ci neh Zla:pisoVla1eli. 

Za rejpubHky Zla'VledelnY plods!taJtnějršf Zlm~y těmiluo zákony: 
'z 2. lis:bolPad:u 1918, Sb. IČ. 3 ,o Nej:vyššÍm SlPráVin~m soudu a o řešení 

Jrompe1tenčnkh klolt1if1iklt:ů.; 

z 15. 'kvěv!lla 1919, SIb.č. 264, Ikltelrým se cLo!pllňuJe trestní řád hledíc 
k VÝ!1oku 'l1oZ/sudku 10 z;trátě prá Vla vloIebního; 

ze 17. října 1919, Sb. Č. 562 o podmíněném odsouzení a o podmíně
ném lP'nOlPuštění s pl1O!váJdědm ll1!a:řízením z 11. loisboplélJdu 1919,Sb. 
č.598; 

z 18. prosince 1919, Sb. Č. z r. 1920 č. 1, kterým se mění některá 
uSŤlélJnOlVeill;í ure'sljjrunlO řádu. Zá<}{lOln :tenlbo v urči,tých Slvýchčás'tech 

(pokud Jde o Oibsa:wní soudů) pLatilI jen do 1. ledna 1921; plMinolS,t 
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těchvo ternWOIVIélJIl!ý,ch čásltÍzáklooo IP'flOdloužena vš!aJk § 9 OlPatření 
Stálého l\TÝiboifU Nár:odnmo Shl'OJmáMěJní Zle 4. srplt1ia 1920, Sb. č. 480 
o změně některých ustanovení trestního práva, kteréžto opatření při
nesIo další po~tatné Z!měny IÍr,es,tně-pwces.ní (přÉshlŠl1lloISt, sla:mosOiud
ci II sbor. soudů), rov:něž s pLéllrbno.S!tí oaJSově iOane,Z;e[bOU do 31. p'ro
smce 1921. OIbě tylto skupilny terminOMé\Jllých předtp,isů byly záikloll1em 
z 2. pwsdJnce 1921, SIb. č. 471 dtop~něny a p'OInechány v pll:a.tnolSti do 
31. pmsilITce 1923; dMe lP'l1odLo'l1žeiny a dopLněny zákonem z 12. pro
since 1923, Sb. č. 259, do 31. P'l10IS.iIl1!ce 1925 ,a kOll1!elČll1ě zálmlllem z 21. 
pIolSirnce 1925, Sb. č. 257, p'OInecMny v pLa:unolstň. do 31. biřema 1929. 
Zákornem z 20. i!Jř'ezmla 1929, Sb. Č. 31, jímž :změněny zIVláště sazby 
polkut, llál1111aicLn~ch trestů a předpi'sy 10 i'ízení mandá mim, pffiéllrb1lJOsi~ 
hořejších ustanovení pak prodloužena do 31. prosince 1931. (K novele 
z 18. prosince 1919, Sb. z r. 1920 č. 1, vydáno prováděcí nařízení ze 
17. ledna 1920, Sb. Č. 38.) 

iK pr,oIVedení :tre.sltnioo řádu vydáJno bylo n:ařízení mmislbers.tva sp,ra
ved1nosti (vy;klo[báVia:cí il1JélJříz)e!Ilí k itres!tm:mu řádu (cit1ová!no »vyk. 
nař.«) z 19. listopadu 1873, ř. Z. č. 152, jež ponechalo částečně v plat: 
l!IOSlti 1nSltrukce, vydam:é k PIolVlede:ní .treslllního řádu z T. 1853, Ito~1Ž 
i'11Stru}{lci plro treslÍI11í soudy ze 16. čerVlll'a 1854, ř. z. Č. 165, a mSltrukci 
pro státní zastupitelství z 3. srpna 1854, ř. Z. č. 201. 

VyroomViací lllIařizelní v podSlúat:ný,ch kusech byLo změněno a dlo
plněno, kdylŽ vydáJn byl ciiVilllní řád soudní z r. 1895, a tlO jednladm 
řádem pro ISI000dy I. a II. sluolke vyd:élJllým rna,řízenÍm m~ll!iJSiterstva ISpra
'VledLnOlsti z 5: }{lvě'~na 1897, ř. Z. ,č. 112, a j.ecLn!acím řáJdempfiO smátní 
zlrusúu!piltels1:Via z téholž dne, ř. Z. č. 114. Pře,diP~sy It'ochto jeooa:cích 
řáJdů, lÍýkiajiící se redisltřílků, změněny vÝIt1iosem mm. spra-v. z 22. l~sr1Jo
P>élJdu 1923, Věsrt.č. 40, plo[{ud jde .o 'stámí zas,rupttdsltlva i\TÝoosem 
z 3. prosince 1923, Věst ,č. 43, polrnd jde o Nejvyšší soltl!d sděle,uím 
na STr. 180 Věst. mm. z téoo~ rdeu. 

Ríztmí př'ed srbártln&m sOiUdem up'rav,e[)jo 'Zák. ,z 19. března 1923, Sb. č. 
51, a pWMáděcím [)j<ťřÉzelt1lÍlm l2Je 26. dubnia 1923, Sb. č. 91. Ríze,ní o 
urážkách tiskem upraveno zák. z 30. května 1924, Sb. Č. 124, 
IS pl1Ov{ldědm !l1Iařfzelt1~m z;e 16. čel"v:tl!a 1924, SIb. ČÍs. 125. 
ŘÍlzeru [prom anLélJcLisltvým nebYiLo dOlPIOtSud v zemích dříve l1aikiOI115-

ký'ch UiPrav,elno záklonem; některé z myšlenek, jež v jilJJ:ých srtátech 
vedly ~e Z'V'1áŠ'mím pře,diPdlSům 10 řízení pl"oti mlladisrbvým (tak l1lJa 
území dříve uhe'rském záJklolr1loI. VH. z f. 1913) !byly v mezích pILé\JÍIllé:ho 
trestního řádu uskutečněny Ina'řízením. J.de tu Zlvlá-Š,tě >O lt1iařízení, 

reSIP. vÝIt1iosy min. SIP'l1aJV. z 25. lis,VolPaod:u 1902, Věslt. č.51, z 28. iP'fiCi~ 
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since 1902, Vě:sIt. slt.r. 366, 'Z 9. dUJbm 1904, Věst. Č. 6, z 18. ledJ!lia 1903, 
Věst. ,č. 132 <O udíleni miIos'ťi J:1e'zIeit~l~m. ll1JařízW! m~n. sprav. z 10. čer
venoe 1903, Věslt. Č. 2 10 říze:ní ;pr;Qiti nezletHcům, ll1JařfzelThÍ z 23. srpna 
1905, Věsrt. Č. 9, týilmjlcí se PifáV1ní ochrany Ine,dQisiPělých a mllllldi
stvých v soudním řízení trestním. Konečně nařízení z 21. října 1908, 
Věsrt:. Č. 13 o 'treslunín1 řízení IPmti mladdstvým la lllIaJřízeni z 30. září 
1905, Věsrt. Č. 15 o '~OI1lU tresltu na llledJoSlPělýloh a mlladtstvý,oh. 

iPředlPisy illJJs~rlliIDcí i vyk;onáV'aJCÍho J1ia'řízeuJ, IV'ZltaJhu.iící se Illa evi
denoi !p'roVlillldi1ců (L. 28) změlllJěltly nalřízením vlády ~e 14. července 1922, 
Sb. Č. 198 .o ewdenci s,olUrunkh p:DOvillliků, d,op.lrněrrJ:ého výln,olsem miil1l. 
sprav.-z 5. !pms~noe 1922, Č. 59042/22, la irns,trukcí k němu 'VYdall1lou. 

Tresluní řád př,edlPlokládá mlčíM předpisy 10 IQIn~aIn~sllllci slorudů a 
o ;právilllÍm piolS'~a~,ellllí ,Qis<Oib Illa trestnim řízeni ZiÚičasr!ll1ě1tlých. 

Organisace soudů trestních spočívá na nejvyšším rozhodnutí ze 14. 
září 1852, vyhláJš,el.tJlém mm. nař. z 19. ledlI1,a 1853, ř. z. Č. 10 o Slb:Q[IOI
vÝch slolUideeh !P!!1VI11ď a druhé srt'olldce, a ll1Ja zálmlll'ě z 11. čerVlllla 1868, 
ř .. z. Č. 59 <O IOtrglallld,slaJci 'oikreslllwch SlOU~ů. K 1tI0mu za.kiorn ze 26. dubna 
1873, ř. z. Č. 62, předepsal postup při změně obvodů sborových soudů 
prvlní sUoiHce. (Wz ~šlaik zállmlll ,z 9. dubna 1920, Sb.č. 280.) Tyti(} tfi 
záklOlllY byly Ploil1le.ohálnyčás,íeča1:ě v !plaríllllosti zwlml!1em 0(}I OIr:g,aIll,islaJci 
soudů vy.craJ!liým z ,piOIOOě'tlu ci'Vli .. míih!o řádu slo,udln~ho z r. 1895 zákJolllem 
o org,aJ!liÍSlwcQ slolUidů (c~tován zák. <O o. '8.) Z 27. HstoIP1aJdu 1896, ř. z. 
Č. 217. Zřizellliim repuhliky nwstalla nurtTIlol'llt orglaJnisolVarti ,1lI0'yÝ Nej
vyš'ší sOlUd. 'SltlaLo se tlaJk .záklooem z 2. Ilds,t1o!Plwdu 1918, SIb. z. a n. č. 5, 
j,elll:ž zrušen a lTI!ah11azen záklolllem ze 16. dubna 1919, Sb. Č. 216, jiimž 
zří~en Ne-}V'Y'šší soud pro ceJlolU T.e!puJb1iJru IV Brlllě. OZ11Ia-čem :Slorudů a 
titulatul1a sloludců i s,tátmoh zá,sríu,pců po'změněny záik. z 9. Jislto!padll 
1928, Sib. Č. 201. 

.o právIn!Ím p,osmw;elll,í OISIOO v tr'estnlm říze:ničÍIllIný,ch lOibsahUlje p,ře
devším ustanovení již ústavní listina v § 97 až 102, pokud jde o soud
ce. K tomu se vZ~laJhuje ité~ záJkOITh z 21. kvě'ma 1868, ř. z. ,č. 46 'o dislci
pHnárním :t1Jakll>ádániÍ s.e slolUdci a jedich llJJedohl1olVlolll1ém ,přei!,olžeIllJ na 
jiné místo llJJebo dlo výslužby. iPlo,kud jde o úředn~ woec, p1latí záklolI1 
z 25. ledna 1914, ř. z. Č. 15 o služebním poměru státních úředníků a 
strunních ,zř~zeTIlcůGs1užebllli p[l<l'glmalt~ka) a záklolI1 ze 24. červlllla 1926, 
Sb. Č. 103 (zakOII1 pILar(jo~). 
Předpisy tr. ř. o znalcích pozměněny zák. z 1. července 1927, Sb. 

Č.107. 

O a-dVloikárbech pLatí aJdVioikárta1lÍ řád ze 6.červelllce 1868, ř. IZ. Č. 96, 
změněltlý la do!piIItlIěiný zvláJště záklolI1em z 31. ledinla 1922, Sb. Č. 40, 
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a k tomu dis>CÍp!illlámí stalrut !pliO a:dViokáty a kandidáty adv'olmcie 
z 1. dulbllla 1872. ř. z. Č. 40. 

O ,0soMch, k:teré neJo!p:rálVlll,ěIt1·ě straJny :před úř.ady zastupují, !plartí 
oolsud milll. !lař. z 8. červlna 1857, ř. z. Č. 114 o PIOS'tupU pmti p'oklOut
ll1ďm IPís:a,řům.*) 

§ 4. 

Výklad trestního řádu. 

Pokud jde o výklad trestního řádu, platí obecná pravicita§ 6_-=-~ 
o~:--o. Hledíck tomu, že'Í'restl11lí řád jes'Í formálll1,fm !prá>v,em,l11illJjídm 
-ul>~avLtiUPlamQlvání hmofu];~() p,ráVra trestního, j,~k ~~~~~e~o jest 
treslltniim ~áJklOII1em, 'V!ZlŤah!oVla'ti j.esŤ interp:retační !praJyitdlia čl. IV. {o tom. 
00 12)e _pIO'Vi~OIv,a!tLia ,tres,unÝ ,8.ni];f~VI1L ,( 0-:p,o,ČítánTčals'urtr:~ái-j,a,~é 
na lOIbor tres,uníhlOříz,ení. iPro iJntel'!Pretaci zákolnůvyd!a:l1lÝ'C!h za Ra-
kouska rozhodný jest německý te~t (§ 2 zák. z 10. června 1869, ř. z. 
Č. -113 a Illař. z 19. Ibřez[]a i853, ř. IZ. 'č. 51). PJ'lO zálklolllY a nařízelnÍ , ~---- - ---

~tdaJné ~a'reJJrubl~ky rozhodný j.est tekst 'český l11eibo silOiv,elllSký, jwk 
uveřéj~~-j.es,t veSbiírce ·zál{;o[liů·· a ll1Jař'lzení státu ,čes,kio,sllolVc'l1iského 
(záklolll z 13 . .blieZllla 1919, Sb. Č. 139 změněný zálmn,em z 20. prosince 
1921 SIb. 'č. 500). iRolrnd lovšem některé pře,d)pTsY, dřty.e 'm!kioiUJské, byly 
v lPř~ikJ,adu zmOlv~-!P'UtbIilko~runy '~-Sbírc:'e-zá:konů a naří:z.e:t1lí, platfjla,lro 
atltentic.iciJeksttento překlad (tak jest tomu, pokud jde o § 211, 213 
až 215, 281, 284-293, 410-411 tr. ř . .a § 3-7 Ill,ovely ř. z. Č. 3/78, 
jejichž če'ské wělní !publilm~álllO v :pHllOiháJch k záklolI1u 'o státním slOudě 
z 19. března 1923, Sb. Č. 51, a pokud jde o § 487-494 se změnami 
pl'loiv'edelnými záiklOlnem z 9. červoooe 1894, ř. z. Č. 161, jejtchž česlké 
znění vyhlášeno v příloze k zákonu z 23. května 1922, Sb. Č. 168. 

tBf!Í záslaJdJniÍm liolZlišem:í mOlci zákOlnodárné od mod s,oudoo~ské, jak 
ji IPmv,ádí naše úst,aYa, nemo,hou t(}!VIŠem ro,znOlooutí slouruní ibý.ti p,ra
melnem trelSlttnmo ,práva !p:riO'cesIllJbo.; !přesuo ,Y:i~k mají velký význam 
j,ako :IJiomúcka ksewání, jlaik' V Prla1ks'Í jedootI>i>vá Us.talI1lO1vení trest
n~hio řádu se chápou, a 1"O:z'hodlllutí Nejvyššího s'oudu mají vedle ~QhlQ 
znaČlný vliv []a utvářeluÍ PlraJkSie, iř'eba Iby pro Ill~ž'ší inslvmoe !právní 

*) Rráce směiíujkí k unifik~l'ci vrestnÍ'ch řádů v obou právních oblast,ech 
.re·puMiky zaJPo'čaty bytly v říjnu 1925. Komise, složená z univ:ersitních IP'I'O
fesorů i yy:ni.ka'jídch praktiků lP'rog'etdna1a Iáillíu do ·června 1928 v 23 sedě
ních. Osnova tu vyipracovaná i s důvqd.ovou zprávou byla ministerstvem kon
cem !fo 192'8 uv'eřejněna. (L. 55.) 
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ná7)or Nejvyššího sOludu byl závazným jen výjirneČlně (§ 293, odst. 2 
a § 351, odst. 1) a to jen pro připad,v němž byl vydán (§ 12 o. z. o.). 
~o:zhod!tlJutí Nejvyššího soudu 11alkiouského bylla od r. 1876 uV1eře1ňo
vána redéllkici časopisu AIll,geme~ne oSlterreichische Gerkhtszeitulng. 
Bozdědi vydá!vámJa PlOd l11adpds1em BtlJtscheid.UltlJg,en de,s k. k Obersten
Oerichbs- aLs Kjasslatilol11:snolfes, v1eroff,entUcht 1V,0111 der k. k. OeltlJeraI
pr,~Irnl1aJtur. Od ,r. 1910 uveř,ejňo:va:I prolf,esm Loff1e:r jalko přruohu ke 
své ŮSlvenei'chlscihe Ze~t'slchrif,t fitr Stmfrelcht Sbírku mzhodlnutí s nad
Pisem Ůs.terréd,cm'sche R.echtssPl'echuug il11 Stmfs;a.chel11, ~J:áš.tě ceu
/l1:IOU kritickými IÚ'v,1ill!lami vydava'ÍellQlv'Ými. 

Za republiky vydá!vají se rozho:d:n1.ltí Nejvyššiho ,soudu ve dViOU 
Sbkká!ch; jsou 1110: 

Rozhod1lJutí ve věceah tres\l!nich. PřHoha k Věsltmiku nl1in. spria!V. 
a SbfrIm rÓ'ihodnutí l11,ejvyšškh ISvoHcs:oudních republiky ČelSko
s1weruské. ~olzihooollJt(Nej.vyššího slOudu ve věcech trestních (VáŽlll'Ý). 

Pomůakioill při výkladu molbou ibýti též tak zv .. materiálie zákon,a, 
t. TdftvoldQVé~právy aufo;rů IOsnlO'V zákioltllný,ch a 1Ďř,Q~oIImffy !O jedl11áJní 
.o osnovách v zákiol11/odánný,ch sborech a, v jejich' lmmilskh. Ty/bo mate
riálie l11ejdŮtkihud!n@ IZIPrawvaI PIl'OIi. dr. S. Mayer ve spise »IHlaJl1Idibuch 
des oSlterreicnIschen Sbr:arr,PTO!ZeSlsre,chtes, I. sv. E1lJÍ!s,tehoogslgelSchkhte 
z IT. 1876.« StruotlJější ,vydání pil1amen!Ů je Kaserer: 

SamrnIUltlJg os,berr'e~~hischer Geise,tz'e 'a to sv. X. Die Strafp'T'OiZes.~
OrdllllllltlJgViOilTI 23. JUild 1873 ood d:as E~nfii!hrlll11'gs,ges;e!tz mit MaltcriaHen 
a sv. XXX. DalS Geselt'Z 'Vlom 31. Dezember 1877 be:treff.ellld die Niclhtdg
keitslbeschwerde irn Str,aJÍ'V1erfahrelll mřt MateriaIielll. 

§ 5. 

Literatura trestního řádu. 

Ze S!P~sů, jeIŽ &y.s.t,em~tů,~y se '~abÝVlaií !tms'tnLm d"ádem, jsQIU nej-
důIežitější: 

6 t 'o rc h: Ř,ÍJZení Itrestní r.aiJmuské, I. díl 1887, II. dil 1897; 
iP ruš á k: če,s~osIolVe[lské ří~ení \treslbní, 1921; 
L o h s ing: Oesterreichisches Strafprozessrecht, 1912; II. vyd. 

1920; 

R ll:I f - G ff le 1 '" p ac h: Der lOeslterreklhdsche Stmfpwzess, IV. vyd. 
1913: 

R o sen b I a t t: Wyklad austryackiego procesu karnego, 1884; 
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iK r z y /lll U s k J: Wrtl:ad plJ1OIOOSIU kal1mego <lJlllstryackie'go, 2. vyd. 
1910; 

1M la ik a:r e w li 'C IZ: ZtaJrYs PIOIs[@ow,amde Ilmll1l1iego a1UsIUryaJC!kii.e'glo, 1959. 
rP'OI1liěllrud msltamffé, -ale veaimi důkLadné SPilSY j,sou: 
U I I m a TI n: Lehrbuchdes oesterreichischen Strafprozessrechts, II. 

vyd. 1882; 

V a ,r g ha: Bas IStnamvroze!slsrecht (il(ompendden des lOesŤe,rreiahi
schen R'e,chtes), II. vyd. 1907; 

~()meJ1Jbáře důleždtěj'ší jsou: 
IS. M,a Y' e r: IHlmdibuah Ides ,0es!terreICihi.schen Straf!P'I1OiZessrech!telS. 

II. Bd.: Kommentar zur oesterreichischen Strafprozessordnung vom 
23. Mai 1873 (m dílIy 1881-1884); 

1M i t It e 'r lb 'a che ,r 'UIlld Ne !ll II :a y e Ir: er:l~utemlllgelll zur Straf
iPJ1OIz'ess'O!ndnUlllig Vlom 23. M.aů. 1873, II. 'Vyd. 1882; 

1M i t t e r lb ach e r: Die Stmfpmze,slsoroThUJllig fUr die dm R.eichsrate 
v,entnevenen Koll1igJl'elÍJche md L3itl!der der 'oeslte'rre~cJ:Lisah-Ulngarisaheil1 
MOln:aJ:lcme v'om 23. Mai 1873 ,und d'erel11 EiJnfiihrungs,geselÍlZ. Mít Kom
metlJtar (1882); 

We li s J: GLos:ClltorJrttm mr StTalf,prozessmdnrung vlom 23. Mai 1873. 
ncl>st d:a!Taluf lbe'zUJghalbeooelll Gesetzen UI11d Ve,mrdnul11.gen (1886); 

,R. u ;1 f: Die ·oes:ten'ekhisclhe IStraf;pnozessmdllluThg 1VIOrn 23. Mai 1873, 
erl~uterli:, H. vyd. 1874. 

iKtomu: Dde IPnaxd:s des oelSlterreichischen Strafp':l'Ozesses. Nach
ttdig,e 'U!nd Engwuvungeln zu de!r ·oesterreichischen Straď,p11iOQ;e,ssordll1i\lJ1lg 
vom 23. Mai 1873 (1878). 

oS It e ib e I s k i: K,omel11ltalrz do 1él!UJS.tl'yiaclklie'glO poslť,~ow:alnliia kalJ1l1ego 
190U) 2) 

1. Z literatury cizvch tr,estnÍch řádu nejdůle'žitějšÍ jsou a odkazy k ostatní 
literatuře obsahují: 

B e n n e c ke - Bel ing: Lehrbuch des deutschen Strafprozessrechtes, 
II. vydání 1900; 

v. K r i es: Lehrbuch des deutschen Strafprozessrechtes, 1892; 
G a r r a u d: Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de 

plocédure pénale, 1907-1926, a stmčně'j:ší; 
V i d a I; Cours de droit criJminel e't de ,s<Cience pénitel1tiaine, VlJ<I. vyd. 1927 
2. Z pomocných věd nauky 00 tr'estnín1 procesu nejdůležitější jest tak zv. 

k r i min a I i s t i k a. Tímto názvem označil prof. Gross jím založenou na
uku, IJderá se snaží shrnouti poOznatky, vztahuiící se na tak zv. reálie trest
ního procesu. Jest to nauka, pěstovaná metodou přírodovědeckou o technice 
páchání zločinů, o technice od;k:rýyání a zabezpečování stop trestných činů 
a o psychologii zločince, pokud v trestném činu se projevuje, i o psycho
logii svědecké vÝpovědi a o pramenech omylů a chyb při vnímání a vypo-
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§ 6. 

Časová působnost trestního řádu. 

Čl. t U'v. zák k tr. ř. siJamolVlil, že ,tresltm.í řád lPoČl11e iPůs10rnti šes.t 
měsků od vyhllášloof. PlOlllěvladž XLII. čás1!ka ř. 2. Z r, 1873, v n~ž 
tresmí řád byl vydáJn, vyšJia 30. ,če:rvm 1873, počal ~re'Sljmí řád piŮsO>
biti 1. ledll1Ja 1874. Přechod!l1.á uSltarl1lOlve!n'í, iJiutná pN zavedení nového 
prá'Va pr:ocesll1iÍhio Pl1oto, aby flo'zř'ešenla byla !~~'zk_él, j,akll1Ja1ožjlt1s pro
ce,sy, le'ŽydJobě, :kldYII1JO!V'Ý ,t!relstm řád vst10upn v IP,llaruI1Jost, jsou IV běhu 

'a Plodle k1iJerého plOO!cesního p'ráv:asolUditd činy před tiimtlo ,datem spa.
charný,ch (tak 'hV. irrlItelrtemiPoráJ~ní \úresmÍ ,plrá:v,o PlwlcesnO, I{)bsaho'vaIy 
ol. IILaJž V. uY.lzák. US'ŤIarI1JOIV'e!l1.Í ta,to jSlou yša~-cd~es ,již II!e!PfIll!kitircká. 
z' kl --1_.' ' --1, b 1 v d 'v, h 1dL 'k.1-~ . 't t'?1- ' d a: 'iarUJI~l zarSlarulOU I y I(), ze O> . 'ZIlnl'll'elI1Je 'Ů '<I!ua 'P'1Ja'~f InIOlvy res nI • a: 
až []Ia divě 'vý,jimky '!/ )DoSlPěl!o-li l~oltLž 'fio ,tohloto d""hIJřízen[ 1P0dle stta
rého řádu .klomné již dl() 'Ur,čitého stadia procelsn~ho (byLo-li vydáno 
usmelselní zarsrnaVloVla<CÍ neb dwa/IIO'V,ací nebo lnález kJOIne'čný), __ kmt1~[P 
se daJŠ1'GoiPlr!aVJné) řízení IP10dle sl1a'rého práVla-,Za Muhé p,akiPlolslU~uje 
se přmmsttlruolSlt dmolVY trestnílho řfzenlí a 'stíhálI1:í P,TO Ikes~lné j.edlI1ání 
ll1O'Vě~a je!Vo vyšlé j-en tehdy plouLe /llIového tres/ÍJn]ho řádu, I1Jelll!Í-li 
starší záJkJolll, !podle [reho'Ž ,(iff"ěj,ší' fueltÍ byLo s.kJolnOelI1JO, 'Ohviltl:ěI!lén1u 
přrZlrurvěiší. Dodde-li však pl{)dlle Itěc'hto zás!ad k oooof\čeuému ří~eltl'Í, 

kOlllá se ,PlodJ.e Plrávla :uového. DŮVlodem ,této Úprléli\'Y jeslÍ', že v :tlJolV'ém_ 
prá'V'u pmcesnlm bývá ,též ItllOlVě UIp,11av,eltlJa m'gandslace M,ardů v tresrtJ
Itlím ří2iem:í čiJl1Iných, ,taJm,e někdy st'a'l"é PředpIsy by lLž ani IŤlecihrukky 
nelbYil0 mOlžino z,acholváv,ati; Ivedle ,toho plak bÝ'vázměrua př.edpisů 
trestního řádu VYVlolálna tfun, ž'e se umáv:a:ií staré IPředlPisy za méně 
vhodné k IZÍISkJáJl1JÍ sipr!aveďHVléh:o 11O'zhodruutímebo za Ines.IUlčitelit1'é s uOlVě 

- uzltllaJnýrrni !poměry stáuopráVlními me~i občanem a SltáJtem. Protlo při
pouští ,se řlzení podIe sltarooo :;mílV1a joeltlom yÝdime'čn,ě a to 'bam, kde 
}SOlU pll'lO 10ibVJiněného IPřÍZlI1Ji'věiší. Pokud by InOlvějšÍ n'ějaiký .záklOn, l.tPm

vujjicí materii irelSl1Jně-'Pl1olces,ní. neoibsla:hoval iPř,e,dpisů přechod!l1ých, 

vídání osob v trestním řízení činných. 
Nejdůležitější literatura: 
Hans G r o s s: Handbuch fur Untersuchungsrichter als System der Kri-

minalistik, V. vyd., 1908. 
Týž: Gesammelte kriminalistische Aufsatze. I. sv. 1902, II. sv. 1908. 
Týž: KriminaI-Psychologie, J,I. vyd. 1905. 
W e i'n g art: Kriminaltaktik 1924 a sborník: Archiv fiir Kriminalanthro

llologie und Kriminalistik, Lipsko, od r. 1899. 
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byLo by SlPomé otá~ky ~ toho vznikající ř,ešiti podJle analogie těchto 
před'Pd:Sů trestnmo řádu. (Poněkud odchylně čl. XL/X.-L/V.) 

§ 7. 

Místní působnost trestního řádu. 

Trestní řád p,Latí jla..lm vÝ,nradJllIÝ iPředpis ~)l1O 'V'šechny c~vdlltlí tresrnní 
SOO!I:IYu:la územi r,eplUbHiky, klŤlelré platřili6kekráIo:v1stvf a !Zemím na 

-t,$šS'kls .li~d'_ě:zla/S,toiUiPeným.:Na 'Ú.z~e'Ulí,· které PlOdle .1l1íru verSlaH1S1kého 
. bylJ;o repub_1i(;'~piOiSltOUlPell1JoNěmeake:m{n,a II1učÍlnSJ{11), jež iltillmif!po~r'():, 

vall1Jo záiklOll1iem e; 30~ ,1edll1Ja 1920, Sb. 'z. a ln. Č. 76, platí tento tre,glt!l:l'Í řád 
-podle ,ruařwooí vlády z ll. bř.ezna 1920, Sb. Č. 152, jímž IseU'pravuje 
S.O'U~C!1NÍ a ,1'Iolz:Šfř.Uje-pUsolOruóS:1;' iálmnů ia lI1JafÍzen:í Z ~oboru ISOlUkl1O~é
-~ho lPItá'Vla la ,sOlU!dItlí sPlrávy ll1ia území lPosvoupenáčeslmstolV,enslké repu-
hlice _plodl,e"mÍliolVÝ<Ch smilly. Podrobnosti p,řenesen'í sloudlnicÍlVí n,a 
HlučíÍl1Isku UlPlliaVeIllY iby,ly 'česl~o/SlloVlell1is'kJo-ll1ěmeck:ou iÚmhlVlou tl 3. 
iÚnm,a 1921, uV'eř,t!iilnOOou ve Sbír.oe zákJolnů a Inařízen,í z r. 1921 !pod 
číslem 253. 

iPodl'e záJkioltlla z 28. řHna 1918, SIb. č. 11, >O ~řÍzelní slamolsuatltlJélho 
státu oelS[{Iolslo:v;ell1islkého e;ŮJSltIarLo ll1Ja !Území dříve uherském v :plalÍlI1JOIsti 
práJv~~c.'lliY.~.lU!herslké, ,j.ežrnrum 'V 10IkJarmž~;p-řevna;tu p,la"tHo. MAme Ite<1Y 
doplOlsud d/yioii !tl'estnQ 1J1:r:ávo PfiOiCeISIl1Í, z nichž ,kiažcié platí Il1ia SIVé 
,čáSlm 'Území 11'®uJblruk:y. P,o/lllěV1ardJž ,obojí torno právo dest důsledkem ZII11Í
il1ěnooo záJkioll1la itlU'~emským J)lrá'V'em, nel~e na vzálem!l1ý ',v!ztah mezi 
úzeanrm dVlojIDo '~OlhOIÚO práJva :apa~kioVlati zásady, jež jÍlna;k pIatí IV plQ_ 
měru dMou iÚ'z,emí. ovlácLarIIlý!oh .růzll1ým práv.em Pl1ocesltlI~m. Obtíže, 
vZln~kajiicí v 10blO'fIU :tre.stnílho ,rnz.ení ze ,slolučas!l1.é pllaJtI1Jo'sti d!Vlojího vrelst
ního řádu m IÚ'zemí télho~ sltáltu; byJy ,r:orzřešeny ploiSIedlnfun ocLsta'Vlcem 
§ 51 vS'IlInutÝm čl. 1. lalI. 5 ,zák .z 18.pnolsin'ce 1919, Sb. zr. 1920, Č. 1, 
jen'ž~~():y:í; ~e,má-ld s'e ~l1esltná řízení Pl1otre/Sitný čiltl slllách,a"ný 
v tuzemsku klQlI1lati uMllliélIo Slo'llldu, Ille,ž u sloudu mrslua iSlPáchaméllO 
či,nu, má býti UlŽirbo rusUarl1JOIV'eIll'í lÍ!r~s;jmího řádu pwa,tného iU .\soudu, u 
něhož se ,treSiuI1Jí lřÍzení ,kJOIn~Íln~~~bud,i~ ll,~()~tt:ilJ!~~ 
tr:~~~~,~~_:;zá~o,[!1P,yl'%tJp..l:~11?,Xr,.mí~~,~;,~ll~llé11<O čial1& iPlat'í tedy ,také 
v poměru obou právních oblastí našeho státu zásada, že pro trestní 
soud jeSlt ,tr.e.s;tní -ř,ád yÝhr:aJdJným IPředpisem, U[Jr,avuiki!m IUfelst!ruí 
říze:ní před ITtíÍm kOl1iané, tifeba by podle př,edpisů materiáITní'ho prá'Va 
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tflesmího bylo JlJa d.am:ý pří:pad použito jiného zákoillia ,trestnilio. To 
,.m1~tí ZJajliJsté /neje!lJl v iPřílPadě, jejž .z:mÍll1ěiný předlp,is VÝS]OIVlll,ě upr,él!Vuie, 
'totiž v iPď'í!P,a:dě, ~e celé vl"eslmi ,říze!lJlÍ se ikoná před jin~ slOudem, !tlciŽ 
před ,soudem slPáoh:all1ého IOinu, ,tedy v případě. kdy ,ll/a př. moravský 
soud má s/o'1l!dilbi IO'Čj!ruu spá'chaném 00 SIowensku neboooolP,ak, nýbrž 
i' v :piří:p/aJdě, ~ejedll/o~lilVÝ úlkion vrocelsni (ona rpř. výslech svMlm, dů.Im.z 
zna;lecký) se má klonan př'ed IStO'Udem, u !llěhož 'P,l/a,ti jvné právo IPI1O- . 
cooní, než u SIOllldlll Pl101oosnlho. 

Nell1Í-Ii prřÍiP'I1SIÍIll/O tr,es,mí řÍzell1Í aJietbo jeho část iPlr.ováděti podle dru
hého tuzemského tr,elSiintíihlOřádu, mofuo Hm méně tPřipus1il.i;bi, alby 
tres!t:nÍ řívelnÍ neblO jeho část Sre l{Jo/llIaly prodIe ciziOIvemského trestll1ího 
pr.rv:a P110CeSltlffillo. PřÍPady, l~d'Yo()ftázka. p,odl'e ikte1rého iPl1ocesm'Íhlo 
práVla má JlJáJš ,slo'Ud !POISIVuIPO/VlélJtd, by mohlla bý;ttj lSipiOll1l1la, js/ooU jedmla/k 
pří'P/aJdy, Ikdy 'P/odle záood (tlak zv. mezil!láwdiIlfho práva t~e~tn'1fuo je!st 
li1áš soud p'olV'O/lráJn, alby l1Oz,hotdJOIV'a/1 o ohn~ v dzlině ISpáchélJném l!1ebo 
o čtnu, SlPálChaném 00 iI1laišem území c1ozozemcem; ,za druhé IV příJpa
dech, ~dy PPo'V'ederní t-resbmho řD2em 'VY'žaduje s,otlJčini!'lJolStti cj,z~~'1TIce, 
na 'Pď'. j:alklO slVědlm, a to jlaJk v :případě. že oiz,orzemec ~acházÍ se I!1la 
:našem úvemí. ,talk: v llJřÍ!P:adě, že se illiacihází v cWimě; za třetí v pří:padě. ' I 
kdy klPl10lVedení ttreswlÍho řizen'í jest třeba sO,UČiOOIO/sti ll1ašeh~ při
~~~IllÍtroa, který lSe:IlJa1cházi V.oiiZiilJiě; a Zia čÍlVrté IV lPř~adě, kdy k iÚ!če-
lům tmsbnrfho řizen{ u náos ,]mn/alt1ého jerst třeba lJředsev:zíti iPrrocesn'Í 
úlmn (Ina lP'ř. mfsdJní ohledáJní, z:a:tčell1Jí ipode'zřeléhlO) v oivině, nebo 
nalopak, ž,e k iÚ!čelutr'estnlÍho ří,zOOÍ v c,izilně konaného jest předlSelVzíti 
úkloll1 .P'l10QelSnrÍ u Illás. SOiJ]bolr prálVlllích IPravidel, jež UPl1avují :mílStnIÍ a 
osobn1 'P'ůslolmoslv 'ÍlreS/mfho řáodu, Ihledíic k možilliolS,tj s'O!Uč'a:sné ipila'Í/tllolSti 
cilZiho tresumhořád:U, illiazýváane mezil!látíod.ním tre'slvnlÍm prá'vem 
proce:sním. *) 

- P/okud b'Y'tyrtJo ,otázky tbyJy řešeny pl~tn'Ými me'Z'ilnárod:n~mi smlou
va:mi, bylto by rse říd~bi ;podle těchto smluv. P,oměViadž 1P.r:0p.'X'QlCesnÍ 
iPráVlo !llell1Í bl:aJll/k,e,vového pfed'P~lsu, jalký 'Pro hmolÍlné p:rávo tres/[llli 
obSlahuJe§ 41 tr. z., byJ by slo,u,d iPlo,cil~· § Ú)2 ústamÍ lis,t,iny PtQIv:oJán. 
aby Ziklorumrul lP,l/aJbll/Otst ,taJroolVéto smlou'VY, ;pokud by ovšem nebyla 
v:yhIá,š,oo/a ve formě zákloltlla. 

NelSpiOIMO j,es;t, že zásada čl. I. ll'VI. zák. k tr. ř., pr'oIh1ašu:jíoCÍ treslÍtf1Í 
řád za jedill1ý p!ředlpi,s IPPO říz·ení s:tll1aJn 1Z1/o,oilnů, přečill1ů a všech jJtných 
činů ,treslÍlných, jelŽ soudům k odlsuZJování js'Ou přikázány, PiLa,ti také, 
jsou-li podle ,zásad mezináorodll1lílho lPrá'va tres,tn]ho nélJšim soudům 

*) Srovnej Me i I i: Lehrbuch des internationalen Strafrechts und Straf
prozessrechts, 1910. L 34.-39., 49., 76., 124., 131. 
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přikázáJny ,tres'úné činy, spáchané v cizill1ě. Za dniJJ.é /pak z :to/ho, že 
trestní řád ,neohli 1101zdHu mezi tuzemcem a oIZJO'zemcem (,o:s'Oby 
exteritorlátlni, v § 61 zmměné, vyjÍtmaje), plo!kud jde o iedno1Iivá 'P/fIO
ce'Slni prr~a ra IP'fIOIcesll1í 1P1olVml1JooN, vyplývá, že i cizinec, mcháze,jící 
se na ll1Jalšem !Území, má IsteJll1á pll10tCesmÍ práJva a P:OIVtimOOIti, jla!ko 
tuzemec. To pU'atí !i v ipTí:pIa:dě, že by ci'vinec iPř'ed 11JalŠím rtre\S~m 
SlO'Udem :v;y,stupIO'Vlwl j/a,roo souJrol1omý účastník, t. j. Uip,liwtňolVíal ve 
fornnáchtres1tllllJ.no řízeU1/í své lllál10ky s/olUkI"omo'P'rávní. Aini v tomt/o 
přw,adě rr1!ebyLo by možno cilZinci přísV11l.P k nlašemu \Soud.u zalbráJ!ti.ltti 
nebo z'ŤÍržtiti, jak j'erst ,tomu v některých 'Přfpadech řízení dVliMho 
(S110V. §§ 57, 58 a 63 c. ř. s.). 'R:OVIněž zpŮisoibHo:slt C1z,irnce VYStuplOlVlMi 
před :našim sloudemtres,tnim j,~o sorukmomý ža:lobce, bylo by lP'OrSUZlO
'Via'td výhmdně 'PIoĎJle il1la'šehO' lP:rálVla, a UZJll/atti tud:Už PtO 'Pď'iip,adě za 
způs1ohiIého ~1a;1Qibce rboibiO',kdJo :v'e své WIClJSti této z,púsolhi1lOsti ,nemá 
nebo 1liaoip,aJk. Zda v ,těchvo a ploldolbn,ý,ch ipřípadech by Ihy/IO' poža'dofVICliti 
f,ormá~ní recilP'11Otctity, t j. toho, aby \Sofát,IO' jehož přfslu,šnikla jde, v 00-

ZllIačerrtérm směnu rr1!akJ1áda:1 též s mštimi pfis'lušlufky stej:ně j~o se s/VÝlmi 
(jalk: přediPWsuje § 33 10. z. o.), ,j'e,sI~ SlPlomOr; mám ·za to, ,že ihl~díc k rvrý_ 

h11rudJné ipihatÍ!11Josti našeho IÍreSttnlho řádu a hledíc k ,tomu. že tresmí 
řlZiení neomezuje tato práMa ,na ,tuzemoe, by vohtO;Í1o IPrůlka,zu 1'ř'eba 
nebyh 

NelSipiQrmější je věe, IPlQlkud jde o Jedrr1!otHvý :pmcesrn~ ú]{jo!n, jej~ l!1áš 
<soud má piředseVlzít'i k d!OižáldáJní 'Slouduciwzems:kéhoL~ipřed nimž 
tmSltm řfve!l1Í ,se !lmoo, a ,to Úikioln~ k jehož p1atlllosrti ip,oĎJ,e ci~oz,emslk:ého 
tresrtnmo ,řádu jres1t iď'e.b1a. flO'rmáiÍt!llostí, Illašemu tre.stiIlÍmu řádu n'ezná
mý!ch, :nebo IPlod],e Il1Ia:šeho práva ,přímo llletPřwusmíÝch (na př. 'Plří,uom
IllOst SIV1100 ip'ři výisle<Ch~u éSIVě~a :YLřiz.e.nLllří:vnav:l1iém, ~a). iPokud 
STIlélJd by :tu ŠiLo 10 /Útrooll1Y ll1Jašim ipráv'em zaká'z:ané.ll1JeOude ji'stě pochyb
ností, že lrund Ik <GožádáJni cizího s/o'udu náš ,soud jich lPřetdsevzírt:i l!1esmÍ. 
MáJm vš,ak Zlato, že důsl1edkem 'čl. I. uv. zák. J!~1l!Y.~_!!l!ár.š.slol]d_élin1 
v jinýoh přÍP1fl.oc.l;e'ch. ~hověÍ1Í dOlžádáJn,Í dzfho ,soudu, IPlokud by ,se d:o
žrudJovatl llornná1ll1os,~, ~jtchŽllliarŠe. práVlOIP'IlO,cesll1í PTOt Úlkioll1'Y to,horbo . 
druhu ne:Zlná: Jen ,tam, ,rode CIO do fmmámosti Úk;OIllŮ mše práVlo ipO
ooohává sloudci VI~,t;~byJIO Ihy ,tálklOlVé Žád'olSlbi V'YholVěti (:na lPř.· 
přilbrátní s'oludn~oh svědků k 'VÝis1echu ,obviněn.ého podle § 198) 
(sr,OIV. § 39, II. j. lIl.). lP,odiLe téže záls:ady jes:t pokládlélJbi ,Zlé!! ip,l~imIý úklon 
pmoes:n:í, ,při němž ,dožáJd:aný 'oiZlo:zemslký s'Oud iI1reb úř,a:d dbal formál-

.. nich před!Pisu P[10 něj' platilliých. Ovšem i ú.roon v cizilt1ě :neipala;i:!ný by 
PIlO naše soud'Y byl 'P'1arbncV, ~dyby při Iněm .ciz,o~.eIDský slOrudce dbwl 

. předpisů našeho trestního řádu (srov. § 290 c. ř. s.). 

2 17 



!P,oi!md jde IQ ďiožádmnÍ cizích slnudu 'O j'edIt101tl:ilVé úk!Oiny' IPWiCels[]ú" 
iPlrutÍ iploldle § 26 zaslad:a, ~e ~ws~1mi_IS,oludy moh.ou s M,ClJdy coiziah s,tátu 

, udI1ž,ov;aJÍIi . přÉmÝSltyik, IPI00lrud o tom . 'Z'Víláš1Jnrnmi ip,ředp~sy l!lJení mc 
jiného 'usŤlaJllJo,,"elllJo. Má-li sloud IV tétOl lP'ř~čině po.chybllJosŤŮ, d.o/táŽe se 
podIe § 33 iI!lJsltmkcí !Plno Itrestní slo:udy_y:rchllJIDo sloudu, lenž, lP,olklá,eli-i 
iPoohyibllJo""ŤŮ p,odříz'ellJJého slO'udu 'Zla duv.odné, 's~ má 'V'Yžá!drati iPlokyny 
mi'i19.ISlu11a s,pll1él1vedlinoISlÍli. Z Itlohio vyp[ývá, že bez sVlo[elnÍ Il11illndstlra 
s:p~ru",ed111Jolsti i!lJáš ,s'oud l11e",:mí .odmítnouti úklolu, o Illěd'ž v 1:rool1m,~m řilzerLí 
byr dZlolZlems,kým sloudem lP'o!žádán. P,odle uZ'l1IQoh zá'SlélId mezi
llláflOdmilll'O :R r,áIvIa j'est ,0dmí:1mJOlllltisoUlčÍlnnOlslt v řfZlelní pil10ti niašeífuu 
státlllJÉmu IPří"'i~ušnillm, ,a:) dde-11 10 de!tlrt Ptolmtický, b) inea1Jí-~~ dbvilll,ěIt1!ý 
Illáš přfsl1l1ŠlllJlli< IV dlO"'laJhu mOlci dOlŽaduHcího sltátu. V lřízeni iPfiO. de
likty PIOlUtj,dké Is'e vů/bec Icizrm rúřlClJdúm prá:villÍ lP.omoc nleplo",kytuje. 
(Vdiz Sděaení mil11. spmv. Věs.t. 1921, sltr. 80J 'PlOTmálruos:ti styku J.1Jašdch 
sO'U!du 's ICiZ!Ozemslkými ,s.oudy UiPlrélIv,e;llJY j'sloru: ,zvFášltln,ími sml'olUwmi 
s }edno'WtivÝttl1i stMy (,sm101ThV'Y v tomto ,směru za R:akOlusllm IUIzalv,řelllé 
iPozJby!y stá;1m'~m p!ř'elvmélltemslVé Pús.obnlols,ti). iP,okud lIJJen~ IV těchtlo 

Slmloo!Uiváoh USlUrunlO!V'e1ll1O l11ic jilného, i!lJeibo lP.okud Ism~ouvy IQ! lP'ráv,ní po
mooi 'V'e 'věcelOh trestních lrueny[y Ještě uZlavřeny, Jest tďto,žádání ři.zelllé 
i!lJa lPřfsUru:š~ný cizí !Úřad la :sep,slail1é :úř,edl11'Í řečí (če,s,lmu) IOlP1atřitJ. rO'Vě

ř,enÝlm plř'ekl!élIdem v 'ře,či Izemě, ~de ,ZlaJkmčení se má ,slt'átli a iPřed~O'ži;ti 
IPmsuředJlliÍ;otv~m Ina:ďřfZ!eIl1ého sroludu m~niisterstV'u .s,pf,wvled:I,l1Jo:sti, jež 
je iPlms:~ř,edi!lJiClfiv]m m~lliÍlSit,er,S'1lva Zlruhr,a\ničí d'Qiručí lPřLsluš:nému našemu 
~aJs\ÍlUpit.elskému tÚřa:du v loizill1ě, který ,ohsvrurá ieiichdJorUlč,e,nlÍ úřadu, 
o ne'jž jde. 

Má..,1i s,e ~vys[Ý,cha:ti slVědelk., zdržující se v cizině, má se 1P,0d:Ie § 157 
(§ 181) zlPmaNfudIa pl~á:dJarti ",orudce ,cizí 10 jeho. vÝslech. Je-li vš'ruk Jl1Jutmé 
osobllJí leho POlslua:v,enÍ před ItmslÚnJÍ Isoud, :a ne~řijde-1i slvědek dlobm
vlomě, má se 10 '1lom lPod:ClJti ~prá\na rni:n~stl'olVi 'spr:aIV,edLnlQ!s:úi. Jak po.
stupovati proti obviněnému, jenž jest v cizině, předpisují § 414--420 
(§ 507-515) a smLouvy o vydáJVláJní z1oČĎncituza'Vř.ené. *) L. 124. 

§ 8. 

Vedoucí zásady trestního řízení. 
J,ak z dějdin tre,suníhořízen!Ílest p:atmo, zá'Vtsí 'lÚIP!raya lPflOlcelsních 

*) Pod názvem předmětné a osobní pftsobnosti trestního řádu jedná se 
zpravidla IQ předpisech, jež 'vymezuji pravomo,c soudu, ďednak pokud jde 
o určité trestné činy, jednak pokud jde 10 trestné činy určitých osob. Syste
maticky náležejí tyto předpisy do partie o pravomoci trestních soudft, kde 
bude o nich poiedn,áno. , . 

t"~\R1l\j~ 
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p.ředlPÍ8u trestně-pmoesllllkh nejetn od techtJlických !ÚlVlm O ÚlČe~no",ti1!é 
.neb ,0m;é~ÚJPil1<l:'vx. t. j. od \t1oho, j:aJk WíIo,Cfl!lJým-lPl101srta'edkem sejeVnJlýit['-' 
Jr' zjiŠiěříTp'l1aJV'dy a ~e SlPrá'Vlné subsUlmplci z-jišltělt1ého. děje [plod 
předlPi~ rmateriá1lniillI1O lPrálVa tĎes:Un]ho" Illýbrž i ,od ZlPÍ1Isobu, jiaJkým 
d:run~ :PIráJv:n:Ířád ,řešípomer mezi občrunem .~ '8tá1ěm.~Ne[)o,{ [lejen 
mallel1Íá:I11'í iPlráJVlo troou Jest :zár;ulklo'll oManslké sVlobody lPloltlJ.lid, že 
ntkdo nemUže lbý,ŤŮ (tir'ootán mimo iP'řÍ[Jady zá!mnem [předem stlrunlOvelllé 
a ZlPUs.oibem v záklol11Jě předep'S:atrbým (čL IV. fUlV. zák. k rfJr. zJ, 'nýbrž 
i ;tl1eSl1mí ď'ád iZ1amOu.jle 10oč,anslNou ,sVlobodu tím, 'ž,e pď'ilP'oduje dlaJší iPlOd
m~tre:stámí, ŽěOOiĎiž ny~o lPl1O!v,edel11JO ;tr'e'stniřÍ'Zeini :zálktolllem ",tal11Jo~ 
1,,~.~áUl::J~~ §l~_~~~ffih'~~Ji~~~..lQJQlc.hr.OOě§~y!QVQldY_O§IQQl11Jí, d!o,
mo:v:llJÍ a 11a.iemstVí 1:iSIVOlVlllíiho, Sb. IČ. 293/20). V těOhtiO :zálklo!ll/11Jých 
př,ed:Pi.sech z:rc.rudlí s,e PaJk, Z!da :a PlOkud ,prá:V\llířád v NOl11lfi1ikt'U, jellliž 
v kwždéIITI :tpestl11Jím řízellli iI1IaJStává mezi s;tártlním zájmem il1Ja iPotrestární 
a i'l1'dď!V1iduálllním !Zájmem Il1ia ,ZléllOholVáIl1í jiltta;k chráněné s,féry svolbody, 
j'est 'ochot'en 'olbě'bolV,ati záj,em jedJruol1!Li~cův zájmum ,oooCIllÝIITI. To !platí 
nejen ďlaJlm v !trels1Jním Plrávu hmotlném IV !ploměru melzi p:a'chatelem a 
státem, Inýbrž ;též v p.oměru rrne:oi s'tátem a jinými IQlslobami, i!lJa Itrelslt
ním řÍz,enď Zlúčiélls,tlruěnÝl!lŮ, lejichž L1lJddviduáLní ",lféra k ÚlčeillU tres1miiho 
:řízení můiže velmi. ilntenlsmVllle býti ZiÚ:želllla, třeba by llJešlio 10 loslOlbu 
z 'čill1u podezřei10u (1l1ia Pď'. iPoviJllJlllO""t 'Slvěd.ecká, IPlOlVtruruoslt trpěťi do ... 
mOVlt1lÍ !pl1olhHd~u, tr[pěti 'Plwhlwe[])Í "'lPi'su :a IPlOd.). 

V ,teoriitws1miho řádu byly 'VYP'Daool\T.á:nyurč[,té zálsla<.lY, sh11lllUHd 
struaThě,Ohsa:h-~!eclPi~§.ů., . k těm1Jo,věoem s,e IV'zt:3!huHdch. ~ozumí se, 
že tu jde jen 10 teoreltické ikoll1!s!trukce, majicí pod!plQIrlolVlati správné 

<-~-----~~-~---. ______ ~~---,~--,-~------------- ~---~--- -,. - - - , __ o 

chápál11,í lPo:sttiVinJÍch lPll1áVlllkhfP'Ťed;prsů, že 'VšaJk IPm TlozhodJmTI ,v' jed-
OOiffiwch[)lřiliiaid,edh J'esit m~'~ruo těchto. zá:sad ,~dOMO:l~~~ti--j.e[1-i;ko 
i~terpre~črr]íIPIOriiUdky, ;řídifuo[Ťy-však j,aklo-:nějlaJk.Ých pnl1OlzellJJopravníCill 
~iIi!OP,O's[tjl\fu1i[)~~ J~d pl:a\tídch Ino!r-em~j~akněíkdy-,inYlllnrbYly 
-~'>'- ,- - - - .- ,,~, - ~--~~-~~~-"_.~~---- --, '._-

vykiládálny. ZáJslrudy ,tYitO jISlOIU: 
~) Zásada OIf~ciii;ruo:sti, .... , 

lb) zás'aJda ,a!kUSIClJoof!~ 
c) záslClJdJa ,pravdy mat'eriálJrué :a:VlO~p'ého U'V'a~ová:n1Í důikJazu, 
d) zásacLapřímosti la tÚstlruosti, 
e) zál§/aJcLa ve,ř,ejilllo",t:i, 

f) záS'adla SlPoJU[p'ůslobe[]Ú lPrvku lad.ck~ho. 

a) Zásada oficiálnosti l 
~~ .. 

vyj,add'"uje myšlelllllru., že tre,s,1mí stíhání jest právem a PlOv~mostí s,tártu 
a ž)e tudíž tres,til1.fm nárl10lkem d['slP'oa1JoVlati může ioo stát, a roo v mezkh 
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zál{!Q:nem sltaJJ:lJov,ených. Obecn:ě lP~laJtí záJsl~dJa, že stált 
nOO, nýibr~ i [plO'vliJnen tresltlné any Sltllil:aJti (§ 2, § 43, 
z tobJo1io [pI1aJVidlla pllla!tí j'em: 

1. Pokud jde o právo presidentu republiky podle § 103 ú. 1. vyhra
zemé, naNzo'VlaJtIi, ,aby ISIOtUidmď tresrflní říZte'11lÍ ll1Jeby:Lo Zlah~iIO'VáinlO melbiO' ne
bylo v il1ěm [ploKlra!čovmo (albOll'ilce). iPr.áv.o toto p;res,ideil1t nemá, jde-Ji 
o čilIl soU!kt1iOIl1lioiŽla:1olbtní {ul1olŽem'Ý ,sDla!d tt'lelSt může O'VŠ'eIIll i IV tomto 
případě prominouti nebo zmírniti) a pokud ide o členy vlády obžalo
vané (neb odsouzené) podle § 79 ú. l. 

2. P,ollrud j,de o právo v UJr'čitých případech isnukl1Omnill\.ům dtmé, 
aby It'lOIzhodrO/Vali, 'zda k iŮrieslÍ,mmu řízenď má nebo ,nemá dojí!ttiJ (§ 2, 
odst. 2, § 46). JIS100l ,nOlm'ž [piřjJpa!dY, ikidy ikJo:t1ilruruie IS iP,omemě s'liaJbÝ!ill 
zájmem ,obecTI!ÝIl11 ll1Ja Isttíhální silný ISlo'U~liomý záj.em tllIa nes,tíhánÍ (na 
př. při uráižIDách, Ikdy právě ulialŽen'Ý mŮlže míti velmli lSil!l1;Ý zájem na 
tom, laIby veř,e/jIDlOlst se ll1edJolvěděla o vece,ch, Hchž urážlka se týče, 
nebo lPiři dzolLožství, m.elbo p'N majetkiolVÝch ddilkrech, spáchan:ý,ch 
v Iůn,ě wd['ny, kdy (právě 'čiJt1Jem lPO'S'tižemý může mf ti v,eilimi si:llný 
zájem m rtom, ,aby věc zůs;tailla utajena). TecbmlIcky [p,t'IOváděií trelS~n[ 
řády .tuto myšlenku dVlo,Hm zPůs'obem: 

,a) tím, lŽe 'určité ,vres,tIl1éčit1JY lo,ZIt1J~čí :za ISloukrormo~alobrné a dá tím 
ur,čité IOlSdbě ,GZiPraN~dJ,a (plol~O'zemému) 'vÝh:liadní právO' vys~'UPov;atd 
v trestním řízení jako žalobce (§ 463, 467, 487-493, 495, 497, 502 
až 505, 524 a 525 tr. 2:., § 21 Hon:a ;ti,SiklQlvého, § 1 zák. .o ochrarně ta
jemství listovního, ř. z. Č. 42/70, § 23-25 zák. známkového, ř. z. č. 
19/90, § 45, 47 zák. autorského, Sb. Č. 218/26, § 97 zák. patentního, 
ř. z. 'č. 30/97; § 17 zák. 00 te,Iegnufech, Sb. ,č. 60/23, § 40 zák. o' dani rl 

obratu, Sb. Č. 268/23, § 7 a 8 zák. o označování původu zboží, Sb. Č. 
5/24, § 31 a 32 zák. o vklad. knížkách, Sb. Č. 239/24) ; 

b) tíim, že ulloží s~oe 't~t'le'S:tm1Í stfuálI1í 'státnímu z'as:tIuiPitelsIM, ale učitllJí 
tOltO stíhán1 'závlisltým Il1:a POdImDnCe, že op!á'V,n,ěmJý učiJní u státl!l:ího 
zástullJiOe It1JáJv'rh tllIaJ tr,eslttlllÍ slt'Íhá'tllÍ, a I~e od tohtoro ll1iávrhu asPlOň 
do určité fáJsle plliocelsní mleus'uoUlP'Í. Tres,tné ,činy k má 'Vr h u stiha
teI:né jsou: § 199 zálk. IQ (přímý,ch dluoh, Sb. Č. 76/27, § 6 zálk. o uhel
ném hospodáiísM, Sb. Č. 260/20; § 18 zák. 10 lPotfrám1 p'ohla:VIllích ne
moci, Sb. Č. 241/22, § 19 IZák tO alkcito'Vé bance cedUlva.vé, Sb. Č. 347/20 
§ 17 zák. 10 Jtel~gralfech, Sb. Č. 60/23, § 15 zák. o nchraně měny, Sb. Č. 
7/24 (§ 60 o ml., § 104). L. 166. 

3. P,okud jde~o právo Ht1Jému !Úřadu, Illež Madu po'Věřemému trest
mm stfhámfm ,d~é, aby IOdepřernfun zmOlcněn·í ke stíihání z,abránd[ pro,
vedená :tr'esfuJJího pwce:su. Jde tu o ,lmtnf,l~ikt mezi zájmem s.tátu nta ,stí-

~ <"') .I)~ .. " v1J -- ':5 VI' 1/ / '~'~'<'t 
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bání a j[rn;ým stdně S!Í,lIniÝm tStáJtnim zájmem mluvícím ,pro nestílhální 
(na lP'ř. zájem na zachoVlátní vloljems!kých Illelb ji:ných úřední,ch tajem
ství, zájem Il1a udržen[ přá!telský'ch stylků oS i'imým státem). !Mluví se 
,tu o de,Hiktech ke zmOlooění stlhlllaMn:0ch. R:o:lldíI meZli :těmiito deldJkt~ 
a delHdy ná'V,rhlolvÝIDi j,e,s,t v tlom, že deJ~~ty lI1áwlh.ové stíhaií se jen, 
podá-11 OI!Hálv:něl11;ý lIlJáwh m stíiháni, kdežJbo deldk:ty ke zmocltlJe.ni s,td
ha!telltlJé stíhá stá'ÚILÍ .zast'lllPtteJství ~ PIO/VitllJtlJOS'Vj IÍlředn,í, musí sd Višaik: do 
určitého stadia procesního, (do podání návrhu na s o u dní vYhledá
"ál!1IÍ, ma ,vyšetřování lJ],eibQl do !podání sptsu obža~o'Vlacího [při 

podání žaZolJního smsu § 103]) OIPIaJtřdlNzmoanět1Jí oprávněného' úřaldu. 
JeSlÍ lti~dy [plodátlllí rnáv1"hu ISllllSlPemsivmí, ode(plřemí zmocnění reslOhtmv;ní 
podmínkou trestního stíhání. K e z moc n ě n í stíhají se tyto trestné 
anlY: čt IV. la V., odst 2 ta 3 Z:áJk:., 'ř.z. IČ. 8/62 (o :llmoooěn:í ke stíhání 
pro urá:žlru četmíika ie'st jp10dle vÝ'J!1t. mm. Sip!r:av. VěsŤ. ,č. 27/20 iádati 
mintiJslte't'lStí:vo IVIl1illtm. (§ 103 a 54J.) 

Zásadu, že tresltní tStiJhání d,es,t 1P,0:viJnností s,tátu, ltlJazývá.me z á s a
d >O U J.e g,a, ~ i ty, 'ehceme,:H vyjádfttli, že j:iž tr~s:tm:ízálmm sám ulkládá 
5tátu ,tui~o[;aVdrrmo,g,t, žetetdy státní or,gány tre'stmm stílhá.ním p'O~ 
věiíené jen 10 t,OIm mají· mra~()Iv:ati, 'zda j!Sou tu zállmooé podmÍltl'ky 
trestáJní. ~011'V <O tom, i:aké jiné iÚ1čill1ky mad tr,es,um !pmces bude míti 
[pliO p:a'chare,1e, iPlošlk)Ol:lleného neh ,~olho1koUv iiil1ého. PmtdVlOu zá!SI<l<dy 
J,egJallj1ty jeSlt IDlaš'emu lPt'lávudolPosud Ineznámá*) 'zásadla: QP ortu
n d t y, zásada, maHcí stručně vyjádřiti IPráv:ni Il1JO't'lmy, dá'Vlajíicí státní
mu lZás,t1liPoi pliávo, alby uv,a:~olva~ v UT,čitých ,příp,adech nejen o zá
lmnÚ!tosti, nýbI'IŽ i 'o účelmos,Vj ;f;r,es'tního stíhání. TaJuo zás:a,da býVá 
někdy uiPla1tňo'V,áJna u činů nep:atlmÝ,ch, kJonlkurujících s ,OdnlY !přísně 

trestmými 'cl IVY'žaduHc]ch snad n,amá:ha'Vého a 'l1áld'<l<cl.rného šetření, ač 
ntakton:e'čn~ 'VÝsledek, n:a vý.ši trestu, m[čeho nezmění, nteOo při s,t~hální 
nepaJtmý,ch deHlktů mláde~~de IPmc'e'sem a tre,stem snad mravní 
vÝV!oj mladistvého by byl více oht'ložem, ne,ž čimem sla:mým 'cl pod. 

Zásacla ofdJCiámolsti IPm'ie!vui-e s'e IOs:talbně ll1ieljem v ,Čill111()1Stti sltátruho zá
stUIPce, mý:brž fr v oil!1'l1osti jinJý!oh veřejných úřadů, které jsou IP,ovlinmy 
veřeiJ!]o~a~oll:mé tres;tmé činy, jež buď vl:astn1m inázorem zlVěděly, lIl!ebo 
10 n~chž 'odjimud zlnámolstirualbYilJy, med .oznámili státnímu !Zástupci 
přis;llUšnébJoslOIUdu (§ 84); (omezení v § 114 a 115). ZvlLá'ště plak v čim
nosili trestního soudu Isamého; nebOlf záJsada pravdy materiáln,é jeslt 
jen jinÝll11 VÝra::llem myšlenky, '~e :trestní 'stfuální nen~ jem })rá'Vem, 
nýbr~ i iPo'Vdmostí s'oU!du. 

*) Viz však § 2 a 37, odst. 2 voď. tr. ř., a § 44, odst, 2 a 3 í § 42 o ml. 



b) Zásada obžalovací tl 

V il1JéIlšem tres,tnÍm řádu Zlabee;pe:oena je,st uSltail1JOIv'ell1ím ústavní Jis1il11Y;, 
jež v § 101, od~,t. 3, s,tall1'OlVí, že v říZell1JÍ lPřed sQ!udy tresltnlÍm[ platí 
zásélld'a loIbža:~OIV:ad. 

Z'e zásady obža!II(}Wl!cí 'VY'P,I!ývá, že žatobce je'st domnulS Litis, t. j., 
,že rbres!ti!1Í řÍ'Zel!1í Jlliemů~el§e2)~čJtib~~ al!Ay:rl:l,l;tž,J~l..J~<?boolVla (§ 2, odst. 1, 
(§ 92, 'odst. 1, § 102), a že ihJned se musí skioi[]lčit[, jlakmtle ž,dlobce od 
svého illIéÍlV1mu il1Ja sftihámi u!plUSItí (§ 90, 109, 259, čÍlS. 2 ta § 317, § 134, 
282, v. i § 378). OV1šem UlPlUJSlÍiilti od žaillolby můžeža!lloboe jedl diOl cihvíJIe, 
kidy sl()ud 'odebraJ ,se k '[)lolraJdě -o :t:QlzlSuc1ku (§ 259, oís. 2, § 44), reslP. 
dlo chvWle, kidy lPomtcům ,o1JáZlky by,ly Plřečtt!iny (kdy porota se ode
brala k poradě). Před ,soudem IOIkresit1Ím do ,chvíle. ~dy soU!dce ;Ploooe 
VYJhillaŠ{)IV1Clitd ,1101Z1S1Uideik (do skončení ústního líčení). 

OMalolba j.edll1lO1U plod:allIá mů0e býti Il1lej,ell1 odvloJána, nrýbrž i měll1ě
itlJa (§ 227, ,odst. 2 ta § 267, § 238, 278). Osta:11ně zá~adCli ,obžalovací 
zname1lJá j'eIll,0e 'Slollld nernůželioiZhJQ!do'Vi~ti o jinémč:iil1u, než lP'ro''kÚ;,rý 
l>Y,!o~~~o~áJ,I1Jo. Na právní vloso~e~í, kte,rého'činu '~' l~b'žaJ1ob,ěs,~,ci~,
stalů, SlolU!d ,v:ázán il1Jeltl~ (§ 267, 259, ,od~.t. 3, ta § 261, 280). 

ZdáltrHrvá úclhyillka ze zás:ady {)MalIolVlací jles.t v § 89, IQ!dst 2, § 119, 
Okresní ,sloodoe ,totiž, dlo,vědeVi se o zLočinu ll1ebo ve!řejal!oža,Lolbnfm 
[Jř,eoi'l1Ju, mŮIŽ,e q;ahá:j<ilbi llYřij)fa'Vll1lé 'VYIhl1edáv,áItl1, ltl,evy,ČlkáViaje JlIá1Vrhu 
.žal:obCOlv:a. Vý;jimkia (jle.s.t ~dezdáil1lliiJvá, pOillěV1Cl!cLž vyhledáválllí de'ště 
ll1e:ní plliOcelsem; múže bý,t.i vedel1Jo i '[),wti .neznámému :p1Cl!cha!tield i ke 
~jištění doslud neV'YIjla,sněll1ého oou. 

. r ZáSlada ofd:ciáJlil1Jo'Sti !l1!eI!1iÍ vojmOlV'ě SlPjiata sakus,a!Čil1í formou trestní-
ho ,pmoesu. Je,stH ,v,el:mi dobř,e :mYSiHtemý tres,tnii ;Pl1oces, ik1te1rý by 
zásadu oďiciá1illlo'Siti usikuveČltliiiI 'V'e formě iPl1Q!cesu :iJnkvis-iČll1mo, jaiko 
naolP:ak les!ó mys,J:i.te;lll1rý aiku:s:aČll1í IPl1O'ces, v němž by ll1ebylo :plovdi!lll1Josti 
k trestl1JÍmu ,st~hámí. Ale ovšem SIP'oa'enlÍ :zásady of~ciáJJl1Jo~'Íi s aJkuslaČltl!í 
formou řfze[[1lí ~aifIlčuie .j.aktelChll1lÍc!ky be.z;peanějŠí do'slaJžell1Q cHe vro
cesu, ,nruk IPrárvm:ě vy:jlasll11ě1l1í ,poměru me.zi s,tfuClijicím státem a ,o~lobou. 
z :tir,e'S,iméha ,oinu podezřeIT,ou. Te,cihnkkytotIž 'aJMlaČiní ]orma UllThO~
ňuje Višeslt~éIlOOější iIJ["oibrální věc[ a \tím 'větší ~áruky zHštěnlÍ IPravdy; 
po !práVinď S'vráil1Jce v:Clik ,ro~děl'eil1Í úLoh me:ziža};obce la 'Slolud 1P1oskytuje 
()bvilněnému 'Větší ,zámky, ~'e soud se il1Jedá ,svým iÚJlmlem ,srt1:hatd s,trh
nOUlti lod oblelk<tivl!1Jíiho zj['šfQ1vání pravdy. To jeslt ,též dŮ\llod, [pT{)Č IPO
žada!Vielk: :alIruslwčll1'í fmmy tresltlllHro IP'rooe'su, j:akiodedné ze :Záruk ob
čanské sViolbody býlvrá pojímán do moderll1ich ústav. 
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c) Zásada pravdy materiálné a volného uvažováni důkazů. 

Zá:sIClid:a v'mvdy mate,riállné :vwlrývá z p,ov:ahy tres'imlhO' lP,wcesu ,jako 
pro~třed,ku, jímž IstM ,ua>'Lamu,je svůj tresim,í m1101k. Stát totúž má zájem 
ll1!a pOlur,es.táll1Í jen 'tam,kide s~utečně ,trestný čil!1 bylI s!pácháln. IPmto 
[lO ,telchnňlcké Slttálnoe z pOf\liaihy trestního iP<mcesuvy:plý1vá, lŽe ll1emůže 
tu arn~ ,pn sebe d:ůsi1eďrn'ějš]Ím 1P1mvedení lakus;ač'ní formy pl1oceslU! bý!tii 
!přenechálno :simanám, iwby :mwoďioViaily o iÍ!om, 100 soud má vzÍIÍ:i Zla 
zá'klbCl!d <svého rOlZhodOlVání. V tr.estním !řízení t'edy n<e!PILatí zá,sada dis
VOsdlČll1IÍ, nýbr'ž záSiaJdla vyšetŤ,oVlClic1. !Pmtlo doználl1í o1:Ml11ěrného má jel!1 

liéÍIZ IPrnVioďinill1o IPwstředb (§ 20( § 194), :a n:erzbavuj.e, ja,klO uwání 
v ciWinrum [llflQicesU, &oud JI>olV'ill1nO'siti, 'Cl!by' sJmtlelčnos,t zji~Í!n. IProlflo 
také Sl()ud 1lJIeil1Í vázáll1 [1áv~hyšti1w"n 'V t'OI;;;' s~ěru, že by jell1 ty důkazy 
mlOihll IPI101V'ádětli, IkI~eré s~rrail1lY mill Il1!avrooou (§ 3, 96, 254, § 13). Se 
zás:aJdou ,pr,wdy maJtleTiámé iby stei:něi'akO'l'Oz,sudek pro uznáni 
se ll1eshodoV1aQ aII1IÍ fiOlZsud'elk Pll'O zmeškáJtJ.í. PliOto d PŤliPlOuŠ!ťí-H. tlres,tní 
řáJd v 11Ir.Čiité mí1ře (§ 427,,454, § 256,549,577), abyřízelní se Konalo v ne
přítoml1Josti IO'bžaLo'Viail1lého, J)lolŽalďuje, Iél!by tu bylo mO'Žil1Io ,očekávati i 
pře.s ll1eu>ř~vomnO:Sit ,obžaJllovaJnélho iÚiPllně uSP'olkiojuHcNLO vy,j:asllJlěni skut-
1rovY'ch ,olmJll1os.tí. 

Zjiištěl!1í mare,ť[á:lll1í pravdy vodlp!O'r:uje dále 'zá,sada Violll!J:ooo U'ViaIŽ'()
váll1lÍ důlmzů. Tmu V'Y'j:a!dJřu.j,eme, 'že il1iaše ,práVio nelP'řelvz,w]o ze 'Slůarškh 
tlr,e,sltruch zákoltlrů z,áJkoumé ,předlPrusy o tOlm, kdy slo,udce něja:ký důkaz 
může či musí Zla dOSltlaJt!e1OOý IPOIkJ:ádla!ti. Úprrava 'zákOlnil1Jé ,teorie [plrů
vOiďrní !vySIky,tof\lia>La se ve dlv\Oru d',ormách: i'ako :t. 'Zv. vosirbi.voní !teorie 
průvlolďrní tenlkráre, jlestLiže so:udce 'I1Iutilia, ,alby lPoki1:áda!1 věc 'za prrolká
zall!Otl, 'Í'SO'llJ1i tu určN'é důkiazy; il1Jelbo tak zv. :ne'g,a:tdiv:ni teorie lP'růvod
ní, jež SOil.lď:c[ ďio'Vi0l1o'\f\aila, ,ruby věc ,p,okládal za d<oká:z,aIl1'ou, jsouJ!i tu 
určité důkazy, ,aile ,ner~avlaziOva~a ho k IVomU. Obě teiQif[e u'tfitně !Vedou 
k ,rolZ])oru <se zásadou vr:a'Vdy maJteriámé, a ,pno:to 'V .no,V'ei'š]Ích tr,esimí,ch 
řáde,ch jlSIOU lov:uštěJny. U nás zásada y,()iliného uVa:ž,Q!vání důlklazů zá
kOlnem jes!t sltmolV'em V~iOIdslt. 2 a § 326, odlst. 2, § 281, 323. 
Vd1ll1é uValŽoválni důkazů nemamell1!á lov-š,em 1ihovú1i lIlebO' j'alkési il1Je-

. ~9.;.~9<vědlné 'Y!q~~~~s'0:!11do0lY'9JIQ'.QI!i]l<.i jde >o' :zjlit~lutl;tlQ'Vég,g 
!podkladu j'eho l'OzihiodoMÍlniÍ. iPno sVloje zjištění .musí soudce mÍ'ti a 
'vw~hoidJnlU!tí uvés,ti dů-;,;;;(iy'; j.eI!1 p'oikud jde <O přes'VědmVlou sílu těchto 
důvodů z.álklolt1 lneuvádí nlOlf'erm, ll1ýibnž ,odkazuje soudce ,jedlllak na 
nonmy,IOIgvcké, j,e,dnlik na nJolrrm~č.efIP'aJné zež>iv,oltnÍ z!k:ušell1l()s:ti. P'rávě 
ta'bo str.ámika ,čill1lnlOsti sloudoolV'.s:ké ,čiil1lí lPI10ň maalo'sti PlSychntolg.iciké a 
&oc~i.lQl1ogické věcí veLmi dUležMlQiU. 



d) Zásada přímosti a ústnosti V 

vyjla!dřuje mYlšl~u, k1verá j.e~ dúsledlkem zásady vlO'Lného uva~o
vám dŮJklaJZŮ, !totiž, že má-li 'si sloodce sám [1a základě svÝch dojmů 
uči:ndIt!i. úSlUdek o ,torm, 00 skutečně s'e událo. musí pokud možná čer
IPam sVioje !plo'wáJnÍ 'Z IPřímých smysJ'()yÝ.ch s/vÝ,ch d1ojmů. ZáJsada 
!přímosti ,jest ,tedy PrlO1dVlolU zásady písemtJ!osti. 'Ovšem wravidqa 
nebude mo~o 1mCllk, I11Itl'Ž ,alby sloud!ce ll1epřímo (z dJnddoií) usuzro,
v,a,l 'I1Ia to, co slkIUteČin!ě se sroa:llo. To všalk InenÍ v <Qiď!p10ll1U se zásla
dOlU IPfi"ímOlslt,i, !IJ10111'ěvadž ,tarllozás:aJda j,en IPlotž,aJdlUje, aby :pokud 
mOlŽná s:oodce SIVé IPOZil1áJlliÍ .oel1PCl!1 z 'Plřímý,ch smy;sllovÝch dojmů. Zá
sada pfS:ertnI11olStlchoViá v siQl}Jěto nebe~p,ečí, že l1ozhoduHcí soudce 
utvoří Sll !ÚSudek I() skuteonosiÍlelch p!od},e subjektiVl11~CIh dojmů \fiOlho IOr
gám, }eI11Ž iPl1Oto!kJoll 1s!p,iJSIOVlaJ1. 

Zásada písemtlloslti ViLádIa v 'Pmoosu inkVlisičnínn a souvisella tu 
s insltitU!cí t. zv. hledáni rody mebo IzasíláJní s!pďsů,klterá Zalse byJa dů
sledkem /PtOlShtJpinWO z,a'vádětnířimského IPtá va. iPmuo v IIll'oderním 
procesu !PIoIMád:á se Ú'StIl1l0lS16;za J,lodstaJÍllJJou lPoďrnÍll1lku sJ)l1"á'Vl11ostr~-c;;
E~~~a 'v tom smYS~U talké § 1Ó1 naší ú.1..lPředvďsUJe, ~e IHčení před 
soudy jest v~dy ús1Jni. 'Ovšem.z -íechinický.ch důvlodů l11'elZe v,ž,'dy"1Qa1lo 
se"uv;aroWltl, aby slolU!d ~éce mewzh<ito'va:lna zákJ.:Cl!dě sIPisů. Ale [;fu 
IloŽlaJduj,e§2sŠ v ods!tla'Vlci p'~lÍm, a\by;'dsy v hll<l!VI11lÍm IPlřeqičooí bylY' 
-předčftáJny. ~dy spisy' mOlholU \býti IPředč~bwy,'š'tamlQiv{~ 252 (r273 až 
. 276 »listiny« jsou spisy i mimosoudní, § 281). 

e) Zásada veřejnosti (' 

vy:jl<l!dřuje :J;)'otž,alCLa'Vek, aby řÍ0e1l11í Ťr-eSitní Inedál0 se taj,llě. Jest v tom 
i Itedlln1c!ká IP:omúc!kak·~a11e'Zlell1.í IPta'vdy IPlOitud, že veřejl1lJolSt Mavn:ího 
přelíčení !pudí lorgw!Y s!tá1lní khedIivému ~IDOlU!máJní předll1á:šell1wch 

skuteČl1lOslti, li. po prá'Vini slÍlráJnce lest tu oMaJnŮ!m 1J'olsmnuta mdž
most, aJby kdYIIDoM se lPř,e,svědČĎ1li, j,aJkým zIPůs·ohem s,tát své il:relSitll1Í 
práNO ,vylIDOllláVlá. tp.mto iplodlle § 101 ú. a. jelsrt: veřejlllolSt ·řízeln[ jed
ním z lo!pa,tř,elní IPrroIcesll1kh, stodkfClh ;Plod 'Slankcí llstawos'ti. D,tanovH 
§ 101 'V odslba'Vici dll1Whém,že líČell1.lÍ před soudy jest ústní a v'eřejll1é. 
ROZJsudky ve IV'ěceÓh tre,stníeh p\l1ohla'šuj{ se vždy :v.eřejn.ě; veřej!tllO's,t 

IPři :přel~čelllí smí býti vy]JoiUčeln!a jen v pří'PlaJdech. záImll1em stano-
-;~~p;;;;;de~#'Ts~~~v§'''228''-23i7ff4s6:' 
.§ 243-247, čl. XXXIX., .§ 578. Be'ZidůViod!né vy,IIOlučelní veřejlnoSiti 

činilo by rozsudek zmatečným (§ 281, čís. 3, 344, čís. 4, 468, čís. 2, 

§ 243. 2). RlolVitlěž v ří'Z;eIl1IÍ oIP:l1aIVIttém jles,t jedl11'ámi před sloludem ka,sač
ním, děje-li se v lS'oudltlIDm .f'o!kIU, veřejlné (§ 287, 346, § 381), jakož i ří
zem o 'od·Vlollání IPll10ti ll:1ozlSudkIU ,okresního s,olU!du (§ 472, § 565). 

f) Účastenství laiků v trestním řízeni. t, 

V době, kdy ve· střední Evropě se šířilo volání po konstitucio
nalismu, byla požadována účasť laiků v trestním řízení jako jeden 
z podstatných požadavků účastenství lidu na věcech státních. Tak
též v Rakousku poroty slíbeny byly ústavou z 25. dubna 1848, 
zavedeny byly nejprve v květnu 1848 a v březnu 1849 pro de
likty tiskové. Rakouská ústava z března 1849 zabezpečila jejich 
přijetí pro všechny těžké zločiny, jakož i pro precmy po
litioké ia Iti:8iIDové a v tom l1Oz'sa!hu přdiPol\1!štěl j,e truké reformoiVIaJl1Ý 
tr,estlliÍ Iřád z'e 17. leooa 1850. Při ná'V'ra:tu ,:ke ImnsltitUlclloll1lG\!1ismu 
v l1()ce 1867 byLo lPoja1to zřízení porotni v záJkt<l!d!n~ch zá'IDoll1le,ch stát
iIlích la lyYIlI1ěřem,a lPřísllll.:šll1ost s,oudů !powtnich lna ,delilkty tisklové, poi1:i-
1ické a ,těžké, V'e 'kterémžto w~sahu také pod~e 'čl. v.I. uv. zák: IllYlllěj
šiho tres:fJnfuo ,řáJdu bY'ly soudy !plowtll1zavedeny, byvše již Dředtim 
zákJooy .z bře:ZIl1ia 1869 z,a!vedeny pro věci tisJmvé. Ú'SltaVlní liis:tina 
česik!Os;},O!v'eIliS!ká [)IevYlmezuje sama obor půso!bnosti POlwt, l11ý1br'ž sta
nOVÍ j,ern 'V § 95, ,odst. 3 a 4: »tPříslušmos.t a pŮ;S.o\bIl1IOISt p,or-o!t U!Pifla~ují 
zvlá:š1tlní zá'k1oIl1Y. Působnost porot může býti ma čas zasta~ena ,v IP'ří

pa!dech zálkomem :SiÍIaIl1Io,v,ený,ch.« Za r'~Ulbliky byla lÍIa1ké !P,uSIO\b[10'Sit 
IP'Ol1ot, a tlO j,aJk !pIOIkud j,de 10 deHkty 'PloJilltické, tak pollrud jd,e 10 delikty 
tis~ové, lormeZie.na, a mo § 36 zák. '!1Ia ochral11u relP'u:bIliky, SIb. ,č. 50/23 a (~ 
§ 28 zá!k. o mážikách ,tiskem, Sb. ,č. 124/24 (v. další omezení v čl. V.). ~'b JI.Jl.i .".~ 

!Pro !slOudy Ploll1olUni uváděny byly 'V !ploldstaleětylŤlo dův,ody: Pi",ede- +-.~ 
vším, j,Cl!k j:iJž zmiJna~a se síÍla!l,a, ~e ullDO~ňují účast l~du 1l1ICl! slOud:nddv1 a 
jSlou :tedy j.a:kýmsd ootným dlo!pt1lňk:em JiJdo'VíbáJdy. Dále, že IPolslwtu.ií 
větší záruku s!Prámého so'U!runlotví, IPoněvadž soudoové jsolU tu ne
záVlislí m Viládě. Pak PfIOIto, že VY'IDonáVlají,c'e j,en vÝJirmečně mto 
fwnkoi, IlJ.'ejSiQ!U 'VY,sftlaJV·en!i. ,nebezp,elčí 'š:abLOl11o'VHého !Slouz,el111. iI(ol11e'ČIně 

n~dy i uváděno, že lP,omtci, ll1emusíce ;pro IS'vůj vÝ,l1oik uváJděti dů

vlodů, mOlhou m~md,ti tVl1dOlS1:i zá'IDoll1:a a pwti jeho s1tl1ohým pOIŽICl!da'V
ikům PIOIStaJVj'1Ji ottové slua!n0'visllw IPrůrměrlllého .občana. Žádll1:ý z těchto 
důvodů nepřesvědčuje. Jako dnes není možno, aby lid přímo vy
konával moc zákonodárnou nebo správní, nýbrž musí k tomu zřizo
vati své orgány, tak musí zříditi také své orgány pro soudnictví. 
A tu jest jasno, že není újmou lidovlády, jestliže tento úřad svěří 
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osobám pro něj zvláště vzdělaným, Také není pravda, že by soud
cové z lidu byli nezávislejší, než soud,cové z povolání. Neboť nehledě 
ke garanciím, které ústava poskytuje neodvislosti soudcovské, jest 
u ,porotců stojících zpravidla uprostřed výdělečné činnosti aspoň 
stejné nebezpečí, jako u soudců z povolání, že podlehí:lOu vlivům 
svého okolí. Konečně pak ani důvod, že by porotci byli schopnější 
zjistiti pravdu proto, že jim souzení není živností každodenní, není 
správmý. Neboť IPrávě ,odborné stud~unn a zkuše1l1Jms,t dJlol\1Jhou lP'mkiSí 
nabytá činí soudce z povolání schopnějším, aby si uvědomil, co jest 
na případě podstatného a co jest nepodstatného. Naproti tomu laik 
nezvyklý vnímati děj procesní, snadno podlehne okamžitému dojmu, 
a dá se od pravdy odvésti šikovným předstíráním nevinnosti anebo 
momenty citovými. Ne-jnebezpečnější z důvodů pro poroty uvádě
Illlý,oh jest, ,že l1llo:ho:u zrmrno!V1aJri zákJoln. Právě v demolknadd, kde 
tvorba zákonů přenechána jest voleným zástupcům lidu, znamenalo 
by zkresliti demokracii, kdyby jiná skupina mužů z lidu, nahodilá po-, 
rota, mohla zase vůli lidu rušiti nebo měniti. lIistoricky ovšem zavá
děny byly u nás poroty nejdříve pro delikty politické a tiskové v pa
trné snaze hájiti občanů proti přehmatům státní moci, která i v kon
stitučních státech ještě dlouho byla ochotným nástrojem tendencí 
mOl!JJawrn,smoký,oh ,a aJristOlk1rlaJtioký,ch. Tu bylo, ne-l[ se smal!JJo!Vd.'s!lm IPr,o
cesního a trestně-právního, tož aspoň se stanoviska politického mož
no hájiti, že lidu přísluší v porotách moc v určité míře proti přemoci 
státní vykonávati jakési právo milosti. V demokratické republice 
však ani o tomto argumentu nelze vážně jednati. Vždyť tu veškerá 
státní moc jest v rukou těch, koho národ si učinil svými mluvčími a 
nelze připustiti, aby skupina dvanácti porotců snad pod vlivem těch 
neb oněch politických, stranických proudů křížila ty tendence, jež: 
výrazu svého došly v zákonech. V demokracii má lid možnost tvrdé 
zákony měniti; není tedy přípustno, aby porota si osobovala tuto 
moc anebo aby si osobovala moc vyhraženou volené hlavě státu 
udíleti milost. 

Z těchto důvodů, hledíc zvláště k tomu, že v době poválečné ve
řejná morálka poklesla, což tu a tam se projevovalo i ve zmenšené 
svědomitosti porotců i vzhledem k tomu, že vliv politických stran 
a proudů se nezastavoval před lavicemi porotců, ozývají se zase 
četněji hlasy, volající po odstranění neb aspoň omezení porot. Mám 
za ,to, že nerr:>'r'ávem. NebOl!. tř,eba by,ch Ill'emohl uzn,ati :oa s,plrá:VII1é dů
vody nahoře pro instituci porot uváděné, přece vidím v připuštění 
živlu laického k trestnímu soudnictví jak důležitý moment techniky 
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procesní, tak důležitou složku procesního vymezení práv občan
ských. V tom totiž, že v určitých případech na procesu se zúčastní 
laici, vidím vystupňování těch momentů, pro něž se hájí veřejnost 
trestního řízení. Neboť účast laiků na procesu jest jistě mocnou 
vzpruhou jak pro soudce" tak pro státního zástupce a obhájce, aby 
věc všestranně 'byla vyjasněna. Dále pak požadavek, že nemůže býti 
odsouzen v porotním řízení nikdo, jehož vinu neuznají dvě třetiny 
porotců, zdá se mi dobře hověti myšlence, že každé zjištění jest více 
méně pochybné. Má-li tedy býti zachována důvěra v trestní soud
nictví, zdá se mi velmi vhodno, že se požaduje, aby důkazy v hlav
ním lP'řeiHčoolÍ IPf'edV'edelllé iby,ly !vak přesvědčuHcí, že dvěvřetilny 
z dvanácti losem vybraných průměrných občanú .. e dalo o vině 
přesvědčiti. L. 5., 42., 79., 116., 135., 177., 182.,199. 

Slabiny řízení porotního vedly v Německu ke .snaze o jakýsi kom- /' 
promis mezi porotním soudnictvím a soudnictvím vykonávaným 
soudci z povolání. Kompromis ten hledán v instituci tak zv. soudcú. 
přísežných (Sch6ffengerichte) či kmetských. Rozdíl ij1ezi porotním 
soudem a soudem kmetským spočívá v tom, že při soudech porot
ních laikové sdružení v tak zv. lavici porotců jednají odděleně od 
soude<ů z povolání a rozhodují bez jejich účasti ovšem toliko o otáz
ce viny. O otázce trestu rozhodují potom zase samostatně soudcové 
z povolání. Při kmetských soudech naproti tomu zasedají laici se 
soudci z povolání ve společném sboru a společně řeší jak otázku 
viny, tak otázku trestu. Domnívali-li se s počátku v Německu, že 
touto formou účastenství laiků obnovují starou domácí instituci 
SchOffengerichtu, byli na omylu, poněvadž staří SchOffové byli toliko 
jakýmisi svědky místního zvykového práva, kteří soudci potvrzo
vali, že jeho výrok hoví místnímu zvykovému právu. Také prak
ticky nezdá se mi, že by kmetské soudy měly značné výhody před 
soudy porotními. NebOť společné jednání se soudci z povolání ještě 
nevylučuje, aby kmeti nepodléhali stejně vnějším vlivům, jako po
rotci; a možnost spolurozhodovati o otázce trestu tam, kde již roz
hodnuto bylo o otázce viny, může spíše snížiti vědomí odpovědnosti 
za výrok o vině, když kmeti si řeknou, že třeba by nebyli zcela 
přesvědčeni o vině, přece budou pro ni hlasovati, když obviněného 
nestihne příliš přísný trest. 

U nás soudy kmetskézavedeny byly po převratu zákonem ze 
17. října 1919, Sb. č. 567 o lidových soudech pro trestání válečné 
lichvy, kde o určitých trestných činech proti zákonům nebo naří
zením vydaným od počátku války k tomu konci, aby zásobování 
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-obyvatelstva bylo zabezpečeno a předražování zabráněno, soudily 
soudy lichevní, zřízené při okresnlch soudech a při soudech sboro
vých první stolice. O přestupcích rozhodoval předseda soudu lichev
ního při soudě okresním, přibrav dva přísedící, o přečinech a zloči
nech konalo se řízení před příslušným sborovým soudem první sto
lice, Jenž rozhodoval v senátě složeném ze soudce z povolání a čtyř 
:přísedících; šlo-li však o zločin, na nějž obžaloba navrhovala po
trestání aspoň pětiletým trestem na svobodě, rozhodoval o věci 
soud, složený ze tří soudců z povolání a čtyř přísedících. Polovina 
:přísedících byla brána ze skupiny dělníků a osob s pevným platem, 
<lruhá polovice z obchodníků a živnostníků i zemědělců. Zákon tento 
byl však zrušen čl. III. zákona z 25. dubna 1924, Sb. Č. 80. 
rDále zavedeny byly kmetské soudy zákonem o státním soudě 

~~~ z 19. března 1923, Sb. Č. 51, podle něhož hlavní přelíčení před stát
/'IIoJt.!!. iř /68 n!~ soudem kon,á se pře~ ~enátem složeným ze šesti členů, z nichž 
• ~ ~ ~. tn JSOU soudcove z povolam (a z těch jeden předsedá) a tři přísedící M -~. v~atí ze seznamu p!ísedíG"ích, jež na tři leta jmenuje president repu
~ ~ bhky z o~ob práva znalých, nejméně čtyřicetiletých, způsobilých 
~ ,~~ _ k úiíaéfu IPi0110lvce. (Zůstane v ,platnosti se změnami čl. XLlV.J> 

~~ ~ Konečně ~y~~tz. ~~~Uo~dZ.el~~p~ z 30 . .$větna 1924, 
~'" Sb v 124 v v Vo I v t' t o h o tO~13'( ~ ~~~čIl. . c.. o. zmene pns usnos I restmc soudu a odpovědnosti za 

r~(,. JUJt .~ -obsah ÍlskoPlsů6ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na cti, 
~J2. podle jehož §~8 o přečinech a zločinech vymezených v § 1 a 6 zák. 
1~-~ t rozhoduje 5 soudců, z nichž dva jso~i:e1í~~leti. K1tft I/..Q.. 

JI.. ~-m~~ejmélJ.~tyticeti!!1t, a ,yybírají se ze se~o_:tL " 
rotců,~ nři čerp.Oažrlá., stia~a ~ I r.očního~z~ů si jmenuj~' 
~-~~ ~.;"i::~, ~ ! ~~~--- ~ 
J.~h~1!:! hLalV!IlíhlŮ_<3. ledllltl-ho.lQáh:r d:ního. (Zustane v 'lJ.latno'sti..' 
~e zmenami čl. 'xtV.J-- ~~ I'-A.. ~~--4- =t---....-(...~6! ... 

§ 9. 

Předmět trestního řízení. 

Vlastním cílem trestního procesu jest, aby po právu bylo zjištěno, 
zdla jsouúu jlruk skutkloiVé ŤlaJk Plrávni :PIodmÍlr1ky 'llIP,latněltlí ,stáitmí mod 
trestní, a alby v lPř~adě il.daiClJném k 'VÝJwnu této mOlci došlo,. Předmě,t 
tedy, IŮ iJ1:ěj,ž IV rtreslmírrn 'řizelnIÍ jde, jest iVždy trestlllÝ č:in. Ab~ v iPfIO<
cesu 10 t,ruklové:m p['edmeltu se Í'edJnal~o, Í'e'st stejně iP'l1OoeSlll'í lPodm~l1l{IQu, 
jakJoZlPůSlobi~ost s!ortl!du ,a s:bmn. ZHs!tí-Id ,se v krterél1nllm,Hv stadiu IDfoO
·cesu, že Itu této !IJlodmmky lThellllí, musí se J)'l1oces síkion6ti; stane se ~o 
zasraV'en'Ím v řízenlí lPří,pnaJVl11lém (§ 90, 109 § 134), za:mÍ1ll1u'Mm slPisU 
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obžaJIloiViadho v řizemJÍ lP,řeoholooém (§ 213.1,§ 221, 222), !'ozlsudkem 
oSVlolbozuHcFm (§ 259.3, § 283.2) v MalVlllím pi'eHčeillÍ; r,o~ISUJdek, v n.ěmž 
by k této !p'odmrunce ilreby10 :pNhlíž.enlo, by~ by zmatečn,ý IPlod~e § 281.90., 
344.10a, § 372.8. 

~Oiz:hOldmJuttí 10 ,tomto wla's,tnfm př,edměrtu trestního Hzell1lÍ předpokládá 
n~dy lřešena jdný'ch ,otázek :prá'Vnkh. Twk Z'vlláště ItelThkiráte, když 
ma/kem s.lrutkiové iPods:taw jest 11'r'čitý práVi!JJÍ sta,v il1!ebo lP'oměr. Tailm
véto otázky, jež musí býti rOZřešeny dříve, než se rozřeší otázka, jež 
je vllasl1:Jnfun lPředmětem ,klol11lklreltlniho :tres.tního řízellÍ, jmelThujeme OItáz
kaJmi IPrejUJdidá1lll:ími či ,pi'ed(b'ěŽlnými. T,r. ř. v § 5 m:l:u'Ví jen IŮ' lPřed
ib~llIÝlch lotá;ziká,ch sOllJkl1omorpiráVlních; lTheD!í vš,ak lPoo()hyb~, že tento 
lPř,edlPis an.a~lŮgkky pllatí též IPfoO všechny jiné I()IbOTY :p,ráVlllí (tak § 3). 
DůsledJkel!l1 zálslady ,ptavdy mater.iá:lní Í'e,st, ž'e treslooí s,oud ,není V'wzán 
lPř,edcho'zím :!'OIZ1hodnlt1tím prejudidállll:Í ,otázky jiným sloodem neho 
úřadem !P o k u d j rci e 10 10 r á 'zlk u 'V i il1! Y (treslooos1Ji DibvvneiThého) . 
Může tedy i otázlklu Itlia lPř. soulknomolPlráVillí, kte'rá je prejudticiálnJ pro 
otwvku vinlY l1OzhodnoiUrti jilTha.'k, než iby;l!a mzhodnrutJa slolLLdem civlilním; 
stejně, bylla-l[ ně:jiaJká iPř'edlběfuá otávkia práva SlPr.avnhllo, Hnla[]iČnH10, 
ú,stalVllllho HiJ1:aJk fIO~hodnul1Ja lÚř:rudJem k ,tomu lP,oVloI:aným. Rozumí se, 
že tímto p'ředlPisem nell1lÍ 'VYloučeno, aby tam, kde luomu právě zásada 
,pravdy maJterdállThé il1e:nrí 00 odJpor, slOud PlOužil. výroku přiÍslu:šnéhlO 
sortl!dlu il1Iebo lÚiřaid'u ,m IPlomůdkiu IPIN 'l1OIzthodowiní ,přediběžn,é IOtázky 
(§ 3.2). 
~ tlOlho, že den ,pOlkrtl!d jde 10 otázku v:illly, soud trestn.í ne n í vázálll 

na předchozí rozhodnutí prejudiciální otázky příslušným soudem 
nebo úřadem, 'VWl1lýv:á, že taJm, ,kde v tr,es>Ťni:mřízení jde ,o H110U dtáz
ku, ,11e~ 10 otázku rtr'esltlllOlslti, slortl!d t!'estmí ta:lmvÝIll1 výrlolkem válzálll 
je s t. T,ak ,na :př. !f)lokllJd jde o lPoměr IPŤíbuvenský, jen'ž j.e prejud1-
dální ,pl1O !'OI~ho,c1JTIlUtí o vyl'OIučemí SiOIuclloe, Zp1flolštění p'o'vinnlolSti svě
deoké ,altld., lP!olkud jde ú IŮ'tá~lru, je-Ii UJcI;a'Vi~te'l ,úře,ĎJ11Í ,olslobou pm roz
hOldlllillltí ,ortázky, lze-li udáiní učilniti zálkkudem řiÍzell1lÍ mmdátní'ho a PlOd>. 

Z pravidla, že soud není, jde-li o otázky trestnosti, vázán rozhod
TIlUtim idného ISlotlldu l11ebO úř.aJdiU, polkud jde 'O prejUJdiciállllí otá'Zlku, 
jsou ;tyto 'v:ýjvmky (§ 3 těchto výjimek nezná). 

1. ~okt1Jd j,de .o pl,altllllo!St marlll~elství. ],e-'1i předběŽlll10U lot:ázlmu otáe:
ka ,pIaJOOOlSlti mal11lŽe,lsIM, 11esmí jí ,trestní sOl\ld sáim ř'ešilti. Byla-li j~ 
civi,~nírrn slOuldeanwZlře,š,ena, má mzhod:nutí toto tre!s.tJní sloud učiniti 

záik],aJdem svého, rloZlhodoiVánÍ (jest Hm vázán); n!eiby:Ia~1i ještě l'O-Z
hoooultla, j,e-lii však řfzelní ú II1IÍ před civi:l:ním s!ortl!dem 'V běhu, má vy
čkJarti vÝsIediku říze11Í; n,eni-li Hzemí ještě mhájem :a jde-Id o lPřekážku 
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mílJt1iželstv'í, jíž dbám jeslt z !piQ,V,iJt1it1iO~,ti lúřeclm.i, má dáti /p!odlnět k 1iOIlnU, 
aby se takové řízení ZiílJMj:iJlO. J'eIT} ,t,ehdy, není-U 'O'tá:zIIDa pilamosti mam:
~el'SJM ješ·Ťě :Tloe;'ř,e'šena, ood řízelI1í q)aJÍájeno a l11iejde-ii o v,e,ře;j[llolPráIVmí 
překážku manželství, může trestní soud i tuto prejudiciální otázku 
,ř.ešiti. 

2. iPřiřwenÍ o přečilt1u q)ílJsaiho~áJllIÍ v práJv'ozn.ámkiové lP'odle § 23 
zák. 'o ochl1ia!l1ě zlt1ámek Zie 6. IedlI1Ja 1890, ř. 'z. č. 19, zálv'lsí-lri f'O~hod
nutí !otázky V'iny ,od 'floa:hodJnutí: 1. :Zlda má kdo prá VIO iVÝ hmdl11ě Ulží
Viél!m Iněkteré zmámky, 2. 10 lP!řevodlu a IPofedJ]losti ·1Joholt!o IPráva a 3. 
o tom, zda kdo třetí může užívati známky pro jiný druh zboží, nesmí 
p,odle § 30. 1. z. :SIOUrd tresullIÍ Illrilkidy tuto iPředběŽ/ruoru otázku !Sám ře
šiti, 'l1ýhl1Ž mus1 s'ivy'žádati lfiO'zihodnutí /milllds'tra obohodu, jenž je "VY-
hmdně přís!luŠIllý .k ř.eš'ení !této otázky. . 

3. iPN řízemď o iPře,oiJnu vMomého jpO'l1Ušelllí iP!rá~a IPatelll'Ílního lIná 
tl'es1Jní s'o/ud rozhotdo'Vati sám i 10 př,edlběŽlné otázce .pllílJtlruosrti [leb Účdlll
[los:ti patentu; byla-Id VŠlílJk 'l1oZiepř'e již VZlnesel11ia [}ja iÚř,ílJd palttellltl()'VÝ, 
m ů ž ,e soud trestní s l'ozsudkem s.ečl~él!ti, až dojde 1Pl1a!V'olPkť1Jné ;rnz
hodlnutí I() otáz-oe lPř,edběŽlllé, kteréžto wzhodlllutí budiž p:ak 110lzsudku 
za záJkllad pl();100elno.(§ 107 zálk. :plaJterutlovooO z ll. IliedJrua 1897, ř. z. 
č. 30). (§ 3 dává soudu o/Jecně právo řešiti všechny preíudiciální 
otázky, necMvaíe mu ovšem právo, aby cizí rozhodnutí ,učinil zá
k:ladem svého rozhodnutí, po případě tam, kde je to možno, ie vy
volal.) 

~dež:totaI!TI, !kJd'e oráJzka z jilného 10lbol1U ip'l'á'vl!lJího Je otázkou lP'rej.u
diciá~ní, soud tf\est1mí je mimo u'V,edmé vÝHmky 10lPráVlllěn, pia přÍ!Pa<dě 
povinen ji samostatně řešiti, má pokud jde o právní následky činu 
se IOlmezíM lI1Ja IPráVllllÍ lllátS.J.ediky v ,oboru :práVla tresrnfuo. PmIDti-cké 
úVlahy (ste!Íll1iá ikvléťldď1ikílJ0e !Slo'lldců, lPodobtruO's1: průVlodlllino řízelní, úloa,st 
stejných stran)*) vedou však k tomu, že tr. ř. dá vám o ž n o s t, aby 
i 100tá~ky SloUik110mOplmVlllí, pOikud z tl1estnrnoči01J1l' 'YYlPlrývaií, b~ly 
v rámci !tr'e'Stnmo ří~eIllí ř'ešelll~. (§ 4, §. 2.) Otázikyci~:i[i;i-IPrálVlní, 
o něž JllU mů~e jíti, ,jStO'll: vrá,oot1iÍ věoi iP'ošk!oz,ooému ,odňaté, lliáhrlílJda 
škody, lP'očíúílJje k Illí i :nálhmdu ZJa uš!lý zisk a shla,Zielllí uČLněné uráŽ/ky 
(§ 1323 o. z. 10.) a InelPllaullIolst llrá:~íno jednání nebo nějakého prá,v
ního !poměru, vyjÍmaiíc lll,epl:atruOlst mwt1iželstvi, IQ Illěmž trestní slO'llId 
J]lemůže w:ahOldJov,a!tri lrui.lkidy (§ 371, § 437). 

!Podle § 365 má soud IkJe 'šooodě ~~ trestného ,činu vzešlé a k HIllÝil11 
O~oIlllostellll důležitým h:1edíc k IllIáSlleclikŮ'm-!Sroltllki~;o;l1l!oip'rávltÚm lPř.i-

*) L. 30. 83. 170. 
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h1f~eti z iPovdlnlI1ios@ úř'edJní (§ 365, podle· § 433 jen poklld je toho třeba 
pro zjištění vÍJnY a stuPně trestnosti). RoznolC1ovia:ti Ivšlak může joo 
tam. ~de OIPrávněný .se .rOoZinodlnutí dOlllláhá. iP11000SIl1iÍ úklon, Hmž se 
i'ohl() domáhá, j,es:t lPřjaJoj.eIl1Í se k Itr'es1Jnmnu říZie!llÍ, jež se S1Jél!ne PIOU
,hým lP'l'oIhLášellllm, jeIŽ poškJOZeIllÝ může 'Učin~t'Í ,k!ďYIIDolli'v až do iP,o
čátJlrn h:LaVl!llíh!o iPřeHčell1:Í (§ 47, 449, nejpozději před skončením ústního 
líčení § .49.3). Tíimuo pmoesnim Úik!onem dává IP'ošilmz,ený p,odnět 

k tÍ. 'zv. ['weJnÍ lílJdihwesmímu, t. J. k řÍZielllÍ 10 sIOlukPOmop.rávnkh. n.áll'odch 
IV ltáJmciříze;n~tr,~,s;ŤI11ilbo. AVŠla/k Il1ia 'ru:adill od řize!ní civilníhOl i trest
ního nemusí se nrení IílJcLhaesní sklolučiti me.r!Í!uomvm l1Ozhodnutím. 
Můžeť k rozhodnutí dojíti jen v rozsudku odsuzujícím. Avšak i tu 
můž'eS'olUd ,odmítnouti. l1ozhodiOlV,áJl1Ií memto.mÍ, má-Ii za t'Ol, ,že vÝs[ed
ky tl1es1millhro 'říZiellli nes/ta:čí k ,tomu, ab~ mOlhl beZjpeaně ina }ejilch p,od- . 
Mrud ě IQ Illámdc'h 1S0000kmmOlP!Tlá'Vll1ffiCih '110~:hJQldJruo'll.ltri (§ 366, § 434). V obolU J 
přfulrudleoh, v JtŇIclbžSloruiď 'ÍIt,eslÍlllÍ ll1iemŮIŽe adtha:eJslllÍ .řfZ!en.í slk!om,čiltli .vý,ro- ( 
iWem mell"ivo.l1ll1m, Ivedy ,3Jt vynes,e .liO!ZiS'llIdek os'V'obozuHcí, ať IPN ,wz
sudku 100dSiUlZ1lliicírrn materiál lIJIeSlt'a:čí 'k me~,tQm).í1!lu ':rloz!lt<:dllllUtí (v. 
.§ 434.3 k uznání nál1oku) , oldlk:áJže sour.o~ětfí.'ěbrt)~;;tTéhó-ná'l1okem 
lIJIa poiíad IP'ráv:a civd1lllfho (podle § 434.4 možno rozhodnouti o důvodu 
nároku a odkázati jej na pořad práva civilního co do jeho výše). 
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Díl J. 

Subjekty trestního řízení. 

HLAVA J. 

Trestní soudy. 

§1. 

Soudnictví. 

Soudlnd.'otvlm lllIazýlváme lP'ráJvio a J;lIov:ilt1inost ,}{'Olllati s,orudn1 řVzoo!Í. 
Přislluší IV moldem~m státě rvýihnéIJcLně sltátu, oi<li sltát má mO/l1lo'Plo[ soud- . 
nictví, takže není již na př. soudů patrimoniálních, městských, ani pro 
oboll" stá,tníU:ZIllJaIl1IÝ,ch ,sloud,ů dnkeVlllíich0ústaVlllÍ Usti'rua s,tanorví .o ,vom 
v § 94: »slOudnddtvi vyklollllá!vá se stártlnía:nd s'oudy; váJkJoln smmo'Ví jeHoh 
ong,andsad, p.nsluŠI1Iost věonou i místní. j,akož !i řÍrelllí před /l1imd. Nikdo 
l!1Jesmí hÝlU odňat svému zllJ~ollllllému sloudci. Jen IV ,ří!ze/l1.] ,trels,tním 
mOillOlU býti .za:v,edellllY soudy výj:imeoné a ;bo 'Plouze v iPřÍIPaide,e;h zálm
l!1Jem lPředem srbanlOveny,ch a na dlooo omezel!1JoiU«). 

Ploldle § 95 tÚ. :l. slOucLní moc v'e věc-ech trestních přísl'UŠí IOlbč'aJnslkým 
soudům trestním, pokud není zvláštním zákonem přikázána trestním 
soudům viQI}enský.m Inebo IPlOkud 'věci tyto nemají bý,ti podlle vše'olbec
/l1ých !předpisů p'nQjed:nárv.álny v ,trestním řízení :p,o,Jioejn&m lI1IeblO fitlllllltLč

/l1ím. Plm celé IÚ;zemí re.pub11ky Česllms1oveil1'ské zřfzen jest Jedilllý 
Nejryyšší soud. 

Podle § 101, odst. 1 ú. 1. se rozsudky vyhlašují jménem republiky. 
Stát vyklonáViá It'r:es!tlní SloudllliGtví svými Sloudy, jedno~Hvé olsoby 

tr,estní SloiUJcLnktví 'V'Ylk!on,áVlající ,nazýváme slQlwdci. 

§ 2. 

Soudní správa. 

Soudnd.c~ví dlužno rozezmvati od ooěch 'ÚkiOtllŮ, které výlmn sou
zem mají umožniti a zaibe~p,e'otti, ať zlsMlválllím Zlpůs,o:btlÝ'ch k vomu 

32 

oSlob (jmooolVláJnJí a P110Poušltěn.í lÚř'ecLnvků), ať opa!tř,Qlv.áltlím hmotných 
podmínek k výkonu soudnictví nutných (místnosti zařízení, tisko
pisy ,atJd.), ať ~albez/p>ečen<Ím IPlořádku !při vÝ!k'ollllU slOuooi.ctvi (,úpmva 
SpdSIŮ, ,11ejstř1ky, ,cLOll11liOováJní aM.). Soubo'r těchto úkoltlJŮ .nazýVáme 
justiční SlPrá!Vlou, 1ctelrá jest SIOrtllĎá:Sltí 'státní správy 'Vůbec a tudíž Plodle 
§ 96 IÚ. 1. rve IVšech s.VorHdOh ,odděl,ma 'od slQiudmcltví. Do oboru justi,oní 
SiPl1ávy .il1Já:le~í !podle jazY1kiQIvéhoZJllJIDOII1la z 29. ÚI1IOffi 1920, iSIb. Č. 122, 
také ř.eš'enlÍo,tá~eIk j,azy!koryých (§. 7 zák. a § 96 lt1Jař. z 3. ,Ú!lllorra 1926, 
Sb. č. 17). V č'de justiční ISlPlrávy ,s:toJí milllis,tr siPmvedln'os,ti, jemuiŽ 
přísluší po této stránce dozor nad soudy. 

iP,okud ,tedy jde 'Ů s:tá>tmí s>právu. jSIOiU s'oudy i s,táltltlí zastupHel'sltva 
lPodříz'eny mdlI1li:stru SIPIr:aV1edLI1Ios,ti (§ 73záik. ;o 10. s:.). Mdndslt'r s!P'mvledl
no-sti má iPřímý s'liuželbní d'Olzm il1Jad Ivr,chll1ími soudy, vrohními stát
ními zastupitelstvími, generální prokuraturou a zároveň obecný 
~r.cllltlí d000r lt1Jaid 'VYIIDOlllávál!1JÍil11S1olUdnJ,dt'Vi u všech soudů a 'státní-oh 
zaJstu'P~teiliSltev. M~m's,vr sP'f!alvedmos,ti mŮJže so,udy i stá-tni Z1as~u'P[te'l
stvla kdylk!oddv !p'odll'olblt1Jě ',V'Y'še1třitd anebo oSlObami k ·tomU! usiJano·ve
nými (soiUJcLními ,inspe'kluolry) dáti vy,šemti. Dozor nélJd ,o!hesn[mi SIOIU
dy IyYIDolooVlají sloludy sbol!'O>vé [pIrV1nÍ stolice ,a Jejich IPresideltlti. Dozoor 
nad slbo'!'OvÝ'mi 'sol\1Jdy lP'r'VIruí Is,vOIHce 'VY'IDolt1Já'V!ají sbomvé .sloi\lJdy druhé 
stolice a jejich presidenti. Právo dozoru obsahuje v sobě oprávnění 
MÍlU nad řáJd:ným p!l't1'oofun úřadu, pŤ,tcLržova:ti lS,oudy k 1P:lnění j,eHdl 
povdllllI1los:tí a iZjdštělllé nedostart:ky ,odstmĎ>oVlati. Ne!j'vyšší s:Oil!Jd j,est k!o
neČlně ~'éž lOlPlráviUoo, ,aby !neldolStatky jednání slOudníilw, j,ež úilstí lPři 

v:ý'kJOIll!U 'SIVého sortllcLclo'Viského tÚiÍadlu \1Y'ÍÝika:1 a miIllIisltm slPm'Ved!la1!Os1Jí 
oZI1lamov,al z,ji'š1těné :P'ok;l<esky a navrhov'alo!Patření k je.Hch odstranění. 

Za ,rep~liiJky byl § 12 zák. z 2. Listop'adu 1918, SKč. 5, 1C10lZiQJf nad 
.somy ll1i'ž'ších slúo!lic, j.eIIlJŽ dosud byl vy,kollláván miltlislVrem sp:mved!l
nosti, přenesen na presidenta NejvYššího soudu, jenž mohl dozor tento 
vyJ<!oltlJálVatd huď ,osobně il1elbos,vým druhým lP'resilC1entem mlbo ně
který;mČi~elt1Jem Isoudu, :po iPřÍIP,atdě [z<v:1áštním Jns!peUctorre:m. Toto us,ta
noven.í !V;Šlruk byLo záIDolI1em ze 16. dulbnla 1919, Stb. Č. 216, lZmš'eno a 
ohoov,en :z,as,e dOlslaYÍélJd:ní práVll1iÍ stav. 

iPodle § 96 rú. 1. jest slOludnictvÍ v,e všech s\tlo'Hcí!ch oddM'eI1lo od sPll"á
vy; ,tedy ·taJk:é ,od siP1rá!vy juslÍliOní. P,olI1ěv:ad'ž iP,aJk: :!lo,d1Ie § 98 IÚ. 1. 
veškeří ·&oUldaorvé IVY'kolI1líÍ!VlaH svůj lÚř,élJd /I1Ieo:ďvis:le, jS!Qluce vázáJ11li jen 
zálmlllelill, nemůJže jl\1JSlti,Qnú správ:á za:sahnvati do 'oibslahu slolu!dních vý
roků soudců, nýbrž jejím úkolem jest jen zabezpečiti řádný chod 
souzeni. 
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§ 3. 

Druhy soudů. 

SOludy vylkolnáVla:iiícítr,es,tnÍ souootctví j's,ou řádné ta ,vÝjimeané; 
řád.a:1é jSlou IObecné ,á \Zv!MJšlunď. Zv1áštnÍ soudy It'f1es,tní js,ou zřízelllY PT'O 
ur-oité ,Skll'PliIt1JY IOSIOIb, os'tacinířádné :sO'll'dy jsou ,oibe,oné. Výj;imečltlJé 

soudy :zř,iwJí ,s~ iPod1,e § 94 IÚ • .1. jeJt1 '1lJa dobu ,omez,eln:OIU v př$piade.cih 
zálmnem ,stannv'elJ1ý,oh. 

ObeCi11Jé 's'o'udyřádné jsou: 
1. sOludy 'o~r'esillJi, 
2. shOlf1olV'é s,Oiudy iP!f1Vé s,toHce (soudy kr,a;iské), 
3. S'oiUJdy iPowunď, 
4. sborové s'oudy dlruhés.uoLiQe (soudy 'vrchlnO, 
5. Nejvyšš,íSlOlUld (§ 8 tr. ř. a § 1 ZJák. z 9. :ldstoiPladu 1928, Sb. č. 200, 
6; ~ s:tá:tmí~,&Q'b1Jd. 
Zv!lá:Š'tltlí Slo/Utdy ,ř,áJCllt1é j,SIOU j1en Vlojenské soudy. 
Výj.imeČlt1é s,oiUJdy ~so/U: 
a) Soud sta:nný podle § 429 Itl., § 521 n.) 
b) S'o'll1d sbo,f1OivÝ n!as!tu'Pujkí mísuo soudu ,po11Oltnilin PlOdle .al:. vn. 

UV. z. a § 5 z,álk. z 15. dubna 1920, Sb. ,č. 268, o dooCllsillJém rlias.uwení 
IPlO!l.'Iot (čl. XXXJ.*) 

*) Nelze k trestním soudům počítati: 
a) Sená,t Námdnílho ,silllr,oonáždění ,povolaný :po'dle § 34, 67 a 79 ú. 1. 

i podle § 16 zák. o složení a pravomoci senátu z 29. února 1920 Sb. č. 124 
k tomu, aby soudil k obžalobě poslanecké sněmovny 

1. presidenta republiky pro zločin úkladů o republiku, 
2. předsedu a členy vlády (i předsedu nejvyššího účetního kontrolního 

úřadu § 3 zák. Sb. č. 175/19) p,ro takové tre:stné činy, jichž se dopustili 
tím, že úmyslně nebo z hrubé nedbalosti v oboru své působnosti porušili 
ústavu nebo jiné zákony. 
Neboť ačkcli ú. 1. tu mluví o senátu jako trestním soudu (§ 34) a o trest

ním řízení Plřed Isenátem (§79), pa'elll~chává úpravu, »podDolbnosti« zálmnu. 
jenž ještě nebyl vydán, a z něhož teprve bude patrno, zda toto řízení 
př'i:)d senátem vylučuje stíhání před obecnými soudy trestními pro týž čín. 

b) Konsulární soudy, jejichž .pravomoc se opírala o státní smlouvy 
(kapitulace), uzavřené lRalmusko-Uherskem s jednotlivými orientálními 
státy. Tyto Ikapitulace pozbyly platnosti státním převratem a republika 
československá nových kapitulací neuzavřela. 

c) Správy treJstnic, robotáJren a ipdl epšoven, jež ,po,dle nař. min. vnitra 
z 4. července 1860 ř. 7, ,č. 173 trestaiídi.scíplinárně pře1Ďiltly a iPřelstupky, 
spáohané '0holva,ruci 'za do:byje'Hch pobytu v .úosvruvě. Nei,ide tu o ..soud ve 
smy:s,lu Ú. 1., ný]br,ž :0 nanrazenf státní moci tres,tní mocí odisci[J1inárni. 

d) Není též zvláštním soudem soud kmetský podle zákona o urážkách 
tiskem, nýbrž § 28 zák. Sb. č. 129/24 tu výslovně mluví o tom, že tu toliko 
sborový soud prvé stolice rozhoduje ve sboru pěti soudců, z nichž dva 
jsou kmeti. , ,.~'-
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Sb0110vé SIOudy prvé s'uoH,ce byly lPodIe § 1 vyk, illJař. soudy zemské 
a .krajské Gremské bY:ly sboflQlvé :slolUJdy IPrvé sIbo1ke rv iPraze, !V Brně 
a rv Oip!a!vě podLe § 5 Jt1IaŤ~ z 19. ['edtna 185.3, ř. z. ,č. 10). OstlatmJí sborové 
s'OiUJdy prvé sno[doe js,ou sOIU!dy Kll.1ajslké. Shorové sOlUJdy dr:uhé suo~<ice 

jsou vl1C1h1D!í .ZJemské s:o'\lJdy v P,m'ze ,a v Brně. (Na 'úz,emí dříve uher
ském jmenova1y se slbor'ové sloludy 1. st,oIlioe se d r i e a slboflOlV'é sOUJdy 
druhé stolice, tab u I e). Zákonem z 9. listopadu 1928, Sb. Č. 201, za
vedwo jed'lllolfin:é omačemí iPfIO sholflové siQudy IPrvnÍ sto;Ji.ce»Kraj.sarý 
Slo'lld« a IPII"O SbOlTové SlOlUdy druhé iS:úo!ltice »'Vrchní soud«. P,odl'e zálmrna 
z 28. č'e1f1Vloooe 1919, Sb. Č. 451, může vládla il1Jaří.ZJenďrrn zřídi,ti samo ... 
statný 'SbOi11OvÝ s:oud:l. slÚo~dce /pl.'IO věoi trestnQ tam, 'J:<1de rlozs'<lih trest
ního sOlUdJn:dOt:VÍ ItlO 'odůvodňuj'e. Ty'uo s'oudy s'lutjí km}slký slOud ,tresrt:
ní;sOIudy sbol.'lové I. :súoH,ce, IV'ykOlt1áv:aiíd jen s'oudmctví c:ÍV'tlní, sJ,ruií 
íkr,aj:SIký s'olUd C:iVliilmí. iPlodle t'olhoto \z;{ul{'Q!D!a zříren byl TIařízelnQItTI z 18. 
září 1919" Sb. Č. 513, zemský (n'YID!í kmjský) soud tl'es,Uní v Praze 
jalm SlaJt1loostaIÍltlJÝ sborD'vÝ soud I. sluolHoe 1>110 věci ,t'l.'Iesltní. TelJJ:to sOllld 
podLe nJař~zení z 24 .. oerVI1lia 1920, Sb. Č. 399, zlahá.;ji,ll S[\nOU čimnos~ 
1. SfIP'!lla 1920. 

Nejf\TYšší sOIUId zřEzen \by!lI záil{lQlnem z 2. HsluolP,adu1918, Sb. iČ. 5, lPO
změm.ěný:m zállmU1!em ze 16. dubna 1919, Sb. ,č. 216. Tím proVleden 
§ 95, odst. 2 IÚ. L, PlOd!Le lI1ěhlO'ž !pl'O ,oelé ú~emí ['erp'u1JUky Čes1Wis[o'VeJl1J
ské zříizetl jes,t j,eddl11Ý INeu'vy-šší s'o;ud. 

SiJaJnO'Vitd sM!~a sOiUJdů oJkr.eSlni!ch Ia k1r<lijslkých [' 'OIbVlOd působnosti 
soodú [Jrvé i dJnuhé s,uoJltce 1P'řílsLu:ší Iv!lMě (viz § 2 zák. o. organlsacri. 
soodů lomesJ11JÍoo 2 1. červTIIa 1868, ř. z. ,č. 59 i § 1 \Zák. 10 PIOStupU při 
iměně lOiJJrvlOdůsibOll.'lOfVÝ,ch s'oll'dů PIl'Vll1í s.toa~oez 26. dubina 1873, ř. z. 
Č. 62, jeJ11JŽ:2iák!ooem z 9. dubna 1920, Sb. Č. 280vměillJěin (rv důsaedku 
ulSitCllnoVlení § 7 Ia 64 'iÍ. 1.) iP'otud, že pOlŽadovaJné tam dobré 21dJámí Z,eJ11-

skéhó sněmu nahraženo souhlasem vlády. 

§ 4. 

Soudní osoby, 

SOludy lolbslCll~elllY jsou j,e,cLnaik SIOIUdd, t. j. lÚř,edJní1ky povo,l,aItlými 
k vý,IDOJl1JU slowiOQovskému, jedlD!aik [Jo:mOCJllými úř.edll1Jl!'ky, kt'eři jS10u zase 
buď lP:omJOiCJní SIOlOO'C1ové nebo j~ní [JiQlmooní úřed'1liÍc1. 

á) S ou d IC o IV é. Ú.s'ÍlaJVIní Iltsltlim ISJtaJnovÍ v § 99, že sOlU!cLoo'Vé z IPO
vlO[,ání jso/U us.ÚClInQlvoi\námd l1~a svá miísta ,v,ždy trVla!Ie; [Jl.'Ioti své vůli 
mohou bý,ti. [Jř.e'Lo~eJt1i, se's'ClIzeJl1Ji illJebo do vÝs~uzby dánd jen v přípa-

35 



dleclI nové 10lrgamdsIGlice sloludJní PC) dohu záklolllem staQJ!oN'.ent6ru:~) nelbo 
na zálk:J,adě prá\nolPffia'Ít1looo dis.oipHnártni'ho nálezu; Ido'výtsfftUlŽby mohou 
býti dáltld Il]a 'zá.kt~Glidě IPráVlO[JhaJtmého InáJlez;u 'také, ~dYlž dosáhnou st1:áří 
zálm[llem staJI1Q1Vooého. iPod.l101bnOlsti uSba:1lJovuje ZVlláštmá Ziálk!Otll, jenž 
též stanovÍ, za jalký,ch Vtodll11mek mohou býti 'SlQ,udoQlvé SlU'slPendorvámi 
z 'ÚiíGlidu. 

TIOtvo 'Us.tamlOlvenlÍ má g,aJr:aJI1tO'Vlati Ineiodvis'Iost1: sOIucLcu ma jm,itičci 
SlPDávě. Zálk!oltl, 'UJ)rta'vuj.íd rv,e smy,StlIu ústaJV!Thí ldlSooy d!i:slci!pliilnámí moc 
UGlid slO,udoi, j,etSt zállmtn z 21. kvěltll1la 1868, ř. z. ,č. 46 o dJi'S<C1p1inár'l1lÍllll 
na1dáJdáJní se sloludci a jejkh medolbmvollném lPřdlOlžooí [lla jiné místo 
nebo dlO výsUlUžlby. 

ústamí J[,s,tditlla v § cit. mllUlví ovšem <O slo!UJdcích :Z lP'o\noltá'wÍ, budíc 
tím ~dáiní, ja:ko by !těchto 'zámk 'nelS·traTIllJ!O'sti požívaly vše,oomy OISloiby. 
lež úř,ad slOudClorvsiký sd zlv!offihr ~a své pOVlolánÍ. Z § 1 zák. IQ, o. s. 
vyP}ýv:á IV,Šlalk, lŽe lPlředlPds 'Ws,vaVlhí listiny mů~e se vzna:hovat1:d j.eltl na 
samosltia1lné s:o!UJdco!v,Slk:é úiíedlll]ky, mkloMv vša<k lnasoudooVisiké úřed
níky PIOIIDociIl:é. 

ISamos;íJaIDýmd sloludoovský"mi úř,ednÍlky, tedy slowci po rozumu 
§ 99 ú. L jsou IPl0tdJlte § 2 zák. IQ! 10. s. presidmti a vilo®relSidentd s·ooou 
sborových, dále radové a jiní hlasující členové soudu sborových, ko
[1eooě př'edllliOsvovéo!kres[lďch :Sloodu a 'SlamolSiO'ucLoi ti o<kiresmIDch sO!\lldů 
us,'ÚaJnl{)veln1. U1a:suiíícími lčIleltly Islbomvý,ch slolUdu jS10u p,odle § 30 zák 
'O o. s. i ,okreslThÍ slouldoorvé a sIQludcorvé,**) kterým [!)il1O VÝI:k!on 'SlolUd. 
niotví VYlIlO dáJno hlIIGlJSION'IGliCÍ IPlrá'VIo (Vlotum); slou<dcŮ111 lI:lIelm~e,J~ýt* 
dáno hlLasolVlaJCí lPrr-áJvo rve iVěcech C<Íwm:ích, z čehoŽ a.'ooll]krdo plyne. 
Že ,v1e ,věce1ch ;bre's!Úl1iÍch mO:hoo b~tli smidciň)o crozumu úsXaVl11lÍ J~stia1y 
lt1ei-en 1SI01UldJní 'flaJdové a lokresní lS'o'udoové, nýbrž d s'OIwdiaové, ovšem 
byilto..;ld Hm uděll<eitllo IMaSlOlV1GliCÍ PlrávlO. UllaJsovta!cí provoUJdliLi mil11istr 
spraJVledilrrJJols,ti na 'zá/ktLGlidě InáNirhu, pod,aného SbOifIOVým sloudem IPIT\nllÍ 
stolHce !po vys:tec~tí IPr1etSwdenlta SIbQ,110vého slQ,udu .druhé slboHce. 
U 10tkreSll1iÍoh ISIO!UJdu soudci IPO wzumu IÚlStaVlllď Ms,tiny jSlo'lllPi'edillolsoové 
okrteStníioh slorudu a ,ti sloiUJdcorvé pvo doty,črný 'OIhesnf 1S10!UJd jme/l.1l0lVlaJllÍ, 

*) Tak stalo se zákonem Sb. č. 6/18 pro celé území republiky na dvě léta,. 
zák. Sb. č. 691/20 na další rok, zák. Sb. Č. 295/24 do konce dubna 1926. 

**) "Soudcové« se podle § 4 zák. Sb. č. 201/28 jmenují ti soudcovští úřed
níci, kteří jsou ustanoveni na služebních soudcovských místech druhé siku
pillly podle § 36, ()dst. 1. platového zák. Sb. 'č. 103/126, soud'cOIVé ~rvní skupi
ny ustanovení na služebnich mistech, lSystemis()vanýclt 'V VIII. stu!pnici fwnk
čního služného maU titul»·okresni .soudce«, v ViI. s,tlulPni<Ci ",.soudní rada«. 
v v. ISŮU/pnici »vlr,chní lSoudní rada«, soudcové ustavení u ne!jvyŠ'šíb.o soudu: 
"rada ne:jvyš'šiho soudu«. 
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kteří mdnlislrrem SIP!1a V1edIJtlIo:sti na tlláVlrh Plr'esidenlta vr:chtllÍho ·zemského 
s'O'lldu IbY\M 'UlstlaJn'0vend saJmolsoutcUcL rBližšího. 'vymez,el11í [l}l1'1aVlolIDocd, j:GlJ:k!o. 
jest rtomu p'odJle § 14, odst 1 j,edJtllaJc·ÍIh!o ,řádu IPIOO IQ:bo'r pmva cil\l'Hmvhol• 
JHO 100m IPrálVla trestuw:lO tř'eba l11erní, íbakže samos1oud,ce Hž Hm, 0e bYlI 
jmenováJn 'samo,SlolUdcem ti 'okresillIÍho ,sloudu, illalbývá zárlov,eň IOlPráv
nění, by samostatně Vyko.nával pravomoc soudní. *) 

lb) Po m IQ ·c tll í so IU dc 10 V é. Oklr,elsní slOudClové a soudoové, 'k,te
rým lI1!ebyíLo iProlPudče!lJ!o 'hlliasolw1cí tl)iráv'o ru 'SbOOOIVOOO s,oludu [lr'V11~,í 
stolice nebo kteří nebyli u okresního soudu jmenováni samosoudcI, 
jlSlOti p,omoc;nýmd úředlrhl!ky SlOiUtckorvstkými; r1oVl1llěž iP'omocrnýmd úřed
níky sloludClolvlskými j,s,olU,aus,:k!ulta!ThtL CáJSit pomoclllýoh lÚředn~ku sloiUd:
co.vských není jmenována pro určitý soud, nýbrž pro celý obvC)d 
vrchního so.udu; to. platí o všech auskultantech. Těmto po
moonrým \Úřetdníikům 'SlolUldtoovsikým přis&uší dbsltarávati zále'Žitois,td 
tr1eLS'tníhlO řízení, lP'olkud nelO!bsa!huj,e samo. s'oudwvstké rozhtooout1:í. 
So!UJdlC!i rvyš'ettřlUHcímd vš:ak 'aJlli 'SloiUtdci dOižácLaný:md II!IeIb z p1řNmiZti čin
nými auskultanti býti nesmějí (§ 3' zák. o. o. s.). Soudci určení 
pro obvod vrchního. soudu (»létací soudci«) mohou po.dle čl. I. 
posl. odslt. zálk. .z 25. ~edr1a 1914, ř. z. č. 15 (s[ureibru pr,atgmélJtdiky) 
k oov:rhu iPresddentba ·vrchniho zemského lS!oudu Ibý,ti. jmerno:wnd s,élJmo
.sOIUJdci mil11Ů'Strem ISpmvedllllosti. Tím ,Sltávají lSe sloucLoi 've SffiYS;J,U 
ÚSltélJV!Ilí Ildstil11ry s IbolU rúJchYl~:k!OIU. ~e l11ejlSlolU ltlIepř,esIGlicLitteJ1ní. 

c) J i !ll é IP <O m O!C III é s í rr y. Mimo .úředllbky sloudoolvské oochá:ZÍIIl1e 
tl SOIUldtU :i. z,a!pdlslorv,!l!tele :a IkaJllCclářské ú,řetdniky. Soudní kam,c~lář sklá
dá s,e pocLI.e § 49 zálk. 10 o. 'S. fU s!boflovÝch s,oodu 'z iP'ředtJiolSty t{ředitde), 
z rPo,třebného počtu vedolU:cích lÚřednfru, j<Ďllakých ikatliC,elllářsikých 
úředlllíku' a Jmncellářsikých 1P0mooni!kU. U ,00kl'esnlÍch 'Sloudu sestá'Vá 
sO'U!d.ní ik.aItlIce1ář z klGli1lJce:Jáiístký!ch lÚiíedJnFku ta IPlOmoonlliku. 

§ 5. 

Soudní sbory a samosoudce. 

Soudy tlle!ViYllroll]áJv:a;jí S:VlOIU pr:ay.omoc 1l!l!k, že by vŠliClhni lSoud'CQIvé 

u soodlU čiJnI1lí spo[e,čnJě ~o!\lliliilti.K_yýJ~oou s~9!!!!~i! S~!~!~~,~ 
S:Q~_d. Y_~~QQJ~~lt~,.j~'~J;L~g,~,~ú.~~!~~p~!!j'~S!~~()~sa;~~. ~V:~;:_j~~!:f:n 
soudcem (lSIamosoucLcem), u !Soudu sbo'flovÝch buď sOiUc1n1lIDI StbOiTY 

':)-'~ 'Ůkre;~ích soudti v sídle krajského soudu mohou samosoudci býti 
jen okresní soudcové. 
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(senáty) nebo (u sborových. soudů I. stolice) samosouďci. *) 

.. J'ednotJruvá ISOI\l!c!L!lí ;O!g,s!,@'~ELL§:?~ "E!j,~mně na sobě oozáiVIisIT,á. Jen 
u olkreSi11&clh lS'OiUJdů i-e slarnolSol\l!d1cevyJffiTIáv,afféftreši1ii{plrá,,'omOlC 
POIdle § 13 jedno ř . .omezen P'OIWd, lŽe usnes,ení IQ UVlaiJell1iÍ nehlQ' ~mšení 
vazby musí, není-li nebezpečí v průtahu,předkládati přednostovi 
()kres'I1fuo s'olUldu IkeschválllemJÍ. Tell1ito ,Př'edinos'ta,rn~že též sámolslQudci 
dá\0arti určílté IPobny, pÓlkud jde ,o příp,raVlJ1é ~hledáváJ11í neblQ vy_ 
šetiíO'vání la může mu ukvŽliw., alby p'oikud jde 'o dů:IežiJtělší !Ú'kony, ikJt,eré 
lPřiaJ!ol\l!š;tějí 'odkll1ad, si 'vyžádaJ ;jeho ISlahválemí. 

iP'olCltl<e § 99, ,odst. 2 !Ú. a. jlSlOU IsenáJty :tl sibol1oyÝ,ch SIQJudů ,I. a II. siJo
_aioe P<? oeffý I10[{ slmilé; yÝ1jo.mky s,tano,vr~kóln.~Se-ltó~p,od1e~Si8·
tr. ř. a § 32 zák. o O. s. (§ 23) Ita[{,že před uplY!l!ultfun lmlŽdélIrol1Oiku 
pr,es1demt :sbOlwvého sloudu IS1eSŤlalw pro llJříští ["ok ,s,enáty [)Il1O' !vý!k01D 
jedno,t1iyÝloh 10ldivě;tví s'o'Udnk~Uví, íbedy ta:ké 's,e,náity Pil10' věci tmslfu1f 
a mzděM iP,r'á,c:i mezi IDě. iKaJždý f/]IaJsuHcí ČiIem .SOIUOO může býiti čJenem 
ně[{o!lti'l{)a :senáJtů; v ,sooátě ne,SJtl1Í býti víoe, než jeden sOl\l!doovský 
úředník, mající hlasovací právo (ostatní musí tedy býti rady, pokud 
,to !tlení 1P1'esdden~ !nebo woep:resdJdent). Jmenovální iPř,edsledů s,enátů a 
jejich náměstků musí býti schváleno presidentem vrchního soudu 
(§ 33 Ziálk. IQ 10. s,). Podle § 23 jmenuje je přímo president vrchního 
soudu. Předsedu i členy se,nátu mládeže jmenuje podle § 31 O. ml~ 
president vrchního soudu na tří léta. Jesrtl1iže změnam[ IQIbslaze!tÚ sl/)lo,
If\Ového. soudu s,e ISItal1o. Itrvlám4 Iněk!teirého s.enátu nemo:žll1ým, mŮJž'e pre
sddent sho,wvého sou;ďu iWčiimJim ítlJutné změny vesitožell1iÍ senátu.! affe 
vždy lP'fO zby,teik ro[{u (je Itedy vy11O'Uoeno, aby mesi,de'l1t s,est.aviJ 
senát P110 UlliČiit,ou věc). Rovněž r02JděIemí IPráJce mezd senáty může 
b ěhel1l1 1'>oiku Ibýti I1l1 ěIl1ě1l1o, j,e -li Itoho Itfelba ip'l'1O :vlřeltÍIŽell1iÍ slenáJbu Illebo 
iPl1o. změmlu oSlOb, \l1Jeb 1!J.l1oto, ~e některý č,len rtl'VaJle jelst ZHl!1elPlmzdlllěn 
(§ 34 'ZJák. <O o. s,) (p'oněkud změněn § 23). 

Al!lJaff10gi,oké :předp~ISY pa,au [lIQld~e § 42 Z. o O. S. IQ vrchll1iích 'Sloudech 
a pod:Ie § 9 zák, Sb. č. 216/19 10 soudu .nej'v'Y'ššfun, 'kid'e IVŠIa,k mimo 

*) Rovněž soudní kancelář rozdělena jest v oddělení, a to tak, že 
u okreisních soudů je tolik soudních oddělení, !kolik má okresní soud i se 
svým přednostou samosoudců, u sborovÝch soudů J. stolice tolik soudních 
oddělení, kolik jest stálých senátů, samosoudců, vyšetřujíCÍch soudců a 
soudců pro právní pomoc (přijímání zásilek pro soud obstarává však 
jediná podatelna, § 62 j. ř.), a úkony doručovaCÍ' mohou býti soustředěny 
ve zvláštní oddělení. Jednotlivá odděleni soudní kanceláře mají plniti· slu
žební p,říkazy Isoudce, jemuž jsou přidělena, anebo u sborových soudli 
senátního předsedy. 
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disciplinární senát zákon nepředpisuje stálost senátů. O sestavování 
soudu státního V. § 5 zák., Sb. Č. 51/23. 

U sborových soudů mimo senáty byli podle tr. ř. samosoudci 
obstwrá!v,áltllY !Úkony Sooudoe YYŠ,etř1Ujkího a sloud,ce do~ádaného. V ~oun 
'nastala změna zákonem ~~22:prositlce1921, Sb. č,. 471~qJ;.1Jd, že ,,_1:lr= 
čitý,ch pd"Í/PlaJdéCin-mKŽ,e-To,tresltnýchčinech, ktelré ,p,řiikázáIllY jS10u sbo
rOvÝirri&Oiudům I. s,vo[,i.c.e, IWZSIU:ZiOlVlalŤIi jediný oČJeil1 f,ohort:o slOudu iaJkio 
samosoudce.:) L 43. R,ízení před- samosoudcem jest však podle § 36, 
ódst. 5 zák. -na ochranu republiky vyloučeno, jde-li o zločin neb 
o přečin podle tohoto zákona. **) 

Vyjíma,jí:c s,amolsoludce iU oikreSlnkh s,oudů i 11 sbmovýlch soudů 1. 
stolice vykonává se trestní soudnictví ve sborech soudcovských, 

, <~- ~-~" --" -' ~-- ~,--, , -, - ~ ,'""''''' -,-~--- __ ,-,,"'<><"_><'3<. -~, """~'-"""'Y"',,,.'~"",, .. _-, -"'~""""","-~-~.,"", '~';>W~~ __ '''tTW"-Ú' ='";;'''' ,.., ~ i' ." 1". ~--
v ,ta'k zv. slenáIŤlech. Tyto. seil1áty jls1o'u 11 sborovych soudu L sto lce 
čty;ř~1e;nm:é.př,~~C[ilJ;~ :nyní jlsou lJ'otdle zákona z 18. pTosilnc,e 1919, 
Sb. z r. 1920, č. 1, sen,áty ;tl1oj,al~~"..To jesrl: "Šlak ICIPa:tř,ení jeil1 IPW

zalt~mné jež Il1JaIPQls,Iei'Záiko~z 21. března 1929, Sb. č. 31, prodlou
ženo b;lo do 31. prosince 1931. Po uhasnutí tohoto zákona vstoupí 
zase v p:1aJtnost pUiV10iClJní znění § 13 tr. ř., [l,odle iJJJěhO'ž vhJ,avllllÍiill pře
Hčen10 lZJ10'č~nelch a př'e,čdJnredh ,rozhodují u sbmových slol\l!dú I. stlQa~ce 
senáJty atyiíČll:ermé. RiQlvl!lě~:v: čtyiíčilelnn;ýdh selnáiteoh se p,a,k hud'eroz
hodJ~~~atti v iPlř~padelch § 357 (IOi!:mQlva ,řfz'elní), 435 (,s'Í,allllný !solU!d) (po
dob,ftě § 17). V 'plřÍ/PlaJdě, že ib~wa Jl'od!1e z2Jkiclna z 15. dubna 1920, Sb. č. 
268 čilloooslt plOr01 na čas ~as.tavenla, kOlllá s,e hlavní lPřeHóelllí 00 e;1o
. čin~ch na ně~ des1 ulStaTIlOVle:ru trest smrti ll1iebo treslt it1a sv,oibodě doe:Mí 
lPěti 'IeI~, ;př,ed Šle1slti ,soudci (§ 5 zálk., Sb. Č. 268/20; zastane v platnosti 
podle čl. XXX). V lPř~l<l!dech urážek idskem ·110~hodu;je sibOlrovÝ sloud 
1. s'uoiIVoe, jde-Id. oZl1očdin nebo lP,řečin v senátech pěttč.1eooých, s.JlOie
ný,ohz,e lm ISlol\l!dcú zPolV,o[áni Ia d'V'OiU kme,tů (§ 28 IZák., Sb. Č. 

*) Stane se tak, testliž~y~~řejný žalo~~eI1;.y!hnul ve spise fbž~lov:~í~ 
pro VšeClmy obViněné. jako hlavní trest ztratu svobo~!d?sest~m~SICll 

"a jestliže žádný z ob~alovaných nepodá proti~0tI1~~.<>,tq;;~nu .<>ctptlř Navrh 
takový učiní veřejný žalobce, když přihlédl k povaze emu. Samosoudce 
projedná potom věc podle ustanovení pla-tn?ch pro řízv~~í př~~, sborOvÝm! 
soudy I. stolice, llemúže yšak jako hlaY!!.1Jrest 11lozlÍ1 VYSSI t:e~t nez 
6 m~sie:i'JbuďSám. osob.ě . n(!bo vedle trestuIJen~~it~bJ}l1ellQ.j~dL~~~lJres~ 
pe~ěžitý (§ 6 cit. zák,). (§ 19 vymezuje kompetencl ponekud Odchyln~), -~ 

**) Podle na:řízení ministerstva spravedlnosti z 16: srpna 192?, e. 28~~6 
se pro samosoudce nezřídí zvláštní oddělení, nýbrž predseda senatu od'kaz~ 
věc k projednání samosoudci příslušnému podle rozvrh~ .• Samo~ou~c~ve 
jsou totiž ustanoveni vždy s přidělením k určitým sen~tum a Je-!l ~IC? 
více, určí se předem, které věci jednotlivému samosoudcI budou nalezetl.' 
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1:24124). U vrchních soudů se rOzhDduje PDdle § '15tr. ř. 
v ®emát'ech J)'ěti'čl:emný-ch, p.odJ],e ,slholtla eirt,ovanéihD dOČCl!s~ého IOlPaItř,elní 
v senáJ1Jech Itří,6Iel1JImÍich (p1odle § 21 čtyřčlenných). Ne!jvYšší slD'lld Imz
boduje Vie s;rurlQlmá;~děJní lPěbi ,so/Uldců (stejně § 22). 

Ve sho're'ch slolud!oolvský'ch ne,smí pN 'f:ozhod,o'váiní bý1i alni vÍtCe ooi 
méněčle[))ů, mež :plrálVě 'llv,ede[))o (§ 17). Odchy:11m .od lP,ředeps:aného 
!poč,bu by IPUs1Qi!Jdll1a, ~e ,s.oiUd by m1ebJril Il1JMetŽi,tě ,obs:alzen, oož ,p,odle § 281, 
od,~t. 1, § 344, .odst 1, ,zla~Iátdá :zmateč'UD~t hLavlllvhD př,e:1íčení. Tím 
ovsem není řečeno, že všechny úkony procesní by musily býti předse
brány před celým soudcovským sborem. T.ak jmenDvitě u kraiiliho 

~'lld~lPřÍiPrl1aJ~I1,~ ří~enlÍ~~OIná Ise oel~ tPře.dslOoudcem ~~~ti~iicí~ {§ lÚ, 
Jenž též k dlO,žádáJní dz~hD slDludu lPředs,eb6,fe' Jatko~ ~;~uJd!ce dlO'žáJd:a:ný 
jednoltlivé ú!lmny vytbi],edáv:a'CÍ; má-H během ihl],aJvlllfho lPř,e:Iíčem b~'Iti 
lP,ř'edsev'zabo ohletCLáJní, může lPř,ed:s1eda se~át'U Je dáti vy,lmna,ti ně
kterým j,eho ,člemem {§ 254 i. O. 

IKollletčně ti lPř,edseda :semál1m dn.í ul"čitá IfIOZlho.d!nutí, ,a t'D i během 
h1aVlnílhD iP,ř-elíčení, oozávrisUe [))a shoru. Tak jmenovitě jemu lP,hs[uší 
'VIedl],e ilJiřÍiPll1aJv k hl1laJVilJJi1mu lP,ř,eJ~čeil1lÍ (§ 224) (§ 18) lPoa~cejll1lÍ moc p'rD~[ 
divákům ,(§ 233) a on může bez návrhů žalobce neb obžalovaného dáti 
obeslati, a je-li třeba, předvésti, i vyslýchati svědky a znalce, do 
nichž se lze PDdle průběhu přelíčení nadíti, že objasní závažné sku
tečnosti. Může též si vyžádati také nové PDsudky nebo. dáti opatřiti 
j~né IPlrůVlOdy GmD1c ddrSlkr.e.čmO (§ 254). (§ 18, 235,248 n., 259, 261, moc 
diskrečni má však podle § 269 s@nát). 

J3':~sed:a můU .též za S'OluhiJJa:su státmlÍhlO lZásŤulP'ce [l'D!V101Iirti ocNdaJd 
. nasto1Jpetll~tr~~tu nebo předložiti dotyčm>uTa(loslvrč1imm:ú'sotidu 

(§ 401), i pOy_DI!tL.~~,stejných p,9i!mínek přerušení trestu (§ 401 a) 
(v. § 30). ' k_=~~~= __ 

Také u vrchního soudu a u soudu Nejvyššího některá rDZ

hodnutí nevyžadují usnesení soudního sboru. Případy ty uvedeny 
jsou v zák. z 24. únDra 1907, ř. z. č. 41, o vykDnávání soudní mDci 
'll v;rchní'Ch :~emilSlký,ch sloludů a NejwššfhD s'Dudu v § 4, PlOd č. II a;ž 16. 
Jde :tu rmmD IPlřÍiPlaJdy ,či.SltěaJdnmni'SŤl1altii'Vil1Í 10 fIOlZho;ď.ováJní <O P'DvlOlIení 
odkladu ~res'Útl šest Ineděl ;př,e's:ahuljící, 00 pO'V/dlení změny mM;'ta tlrestu 
a IQ baJlmvá ;yyřFz'emí, j'e~ tOIbs,ahují :voJi1Im DlZltláll:11ení, Ikterá mají bý,ti 
'Vz,alúa na vědomDst 11'eb uč:imtooa jiným úřadům, 10 kor,eslPondell1Jci S cI~ 
,mll/OU a 1P1Od.. Ta\ÚD V1Yřízení reďeTelhlbelill mavr!žooá mají d-ří'VJe, netŽU.i se 
\-yhoboIV1, býti lPře,dJ,D~ema p'ředsedlOv~ sená'úu ke schváleJ11:Í. Má-U JP!řed
sed,a v 'tDm Iktelrém lP,řfuJ,ad'l1 lP'ochyb11'osti pvo,ti zp.ůsDbu IVyiízení, má 
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se I{) něm u!s'néslti senát, sJl{)ženÝ ze tří soudců IV/čeltmJě lPředsedy 
(v. § 30). 

Jem zdá:n/!;iV1ou\TÝjimlmu rz usltlamlDvení ID P'OIČitu 'či'en,ů slelllái1m je,st při
orální tlalk zv. ~ 'O 'll d ,c e n á lb ll" a dní lb o. Lz'e.;]i Totiž lO'ček,álValÍi, že 
blaVl11í lPř-eHoení !bude déle ,tr~ati, má se učii:niti IDPa:třerní, aby přJ lPře
Hčení s:e. 'ZIÚoas:vnd'li j,eden nebo dva s~:mdODIVé ltlá!h~aJdnlÍ, aby mDIMti na:
stoupiti namísto. soudce,jehDž by něco zašlo (§ 221,PDSL Ddst., §230,4). 
Za I/:y;ÚD IS'DudJoe [))áhmdni p;řib~raií se IPlřede'vším členové ShDrového 
soudiU, zří~emí ,~a Ináhra:dnfk'Y !pro týžsell1át. ZašIo-M d,e lUěOOt, uSÍ'am:ovÍ 
pr,e:s1demt SbDTlOIvého slOiUdu it1Ja ,ústní ohláš,elní před:s,edDI\IIo, ~dOl se má 

/ j,ednání wOalSlvn1ti j,a:lm sDudce náhll'aJdllllÍ. Ná1e~í-ili ~selnátu jdž SOUd-cOlV
~ký úř,edník, jelmuž bylo 'U!dělell1lO .hILa:stOvad ,PrávD Ik vý,lmm'll soud
nidbví (to j. IOkresnÍ soudce Itleb s,oudce), smějí se j,akD s'ol!.1!dcové ná
hraJOOÍ (!)řdbl1na\ti jelll mdDlVé (§ 9 jedn. ř.). Jde 'uu 'O ílChy-ltku ie!n ~dán
~iivou, i:Pooěmciž ti!Úo náJhradru sO/UldoOlVé ll1atstutPuH .jen [))a místo.' sDud'oe, 
jejž něOD IZlaJšllO', t:aGcže p!ři rOlZhodloválllí pOloet s'Dl!.1!dců 's.e 1lie'zvýší, j,en 
při ie.dnáJnIÍ, atD rnaké jen do .té chvíle, než ll1ěkíterý z člemů sell1Mu 
odpadne. 

§ 6. 

Hlasování. 

V iPřÍIPadech, IV Il1fuClhž IfIDzhoduií Slbmy soudoo'VISké, z,álelŽÍ mmlDhD na 
tDm, 00 ;sle má iP'D~ádtéliti za vůJli sbopu. iP:msuředtJ.~eII:11 k zHštění vUle 
sbOlnu jeslÍ hllaJsOlVlámí. O hll3!sová'l11 siblU:dJnich StbOlfů rv trest1nloh iVěcech 
IP 1a;tí ttYltD lZásady: 

1. iPřed hla:slOl\lIámi1m má Vlždy předtahá:lJeti p'orad,a; 
2. je-li podle zákona zřízen zpravodaj, hlasuje nejdříve, předseda, 

lem se ,h!LaSIOIV,ámJí znloos;tní stejně jal!m .oslt'a1lní SIOudoové, hlasuje na
pool'ed. Ji'l1iak h:1Cl!S'llií s'D'llIdcové IP'Ddle ;s[užehnÍhD iPolňadí. st.a:rší lPřed 
m~aJdšfuni (§ 19) (§ 26 hlasuii mladší před staršími); 

3. 10 IP!řfs11lŠ1l11DS'ti sDucLu, 10 [))umos.ti řízeni dOIP~il1d1tJi a o j,ilný,oh před
běžnÝlch :ottáz:káoh musí se V'~dy h!lia:SlOIVlati napřed. RDzhOldne-dd s,e 
vetšmna hLaJSů Italk, ,že lPřes iP'0IClhwbnOSŤi 10 lPředlběžné ,D\ÚWce UiPiliaJtňDIVa
né má se !přikročiti k hlaVl11Í1111'll 110ZlhDdm1í, jslOu také M ~OUdCIOlVé, kteří 
zůS'ta!Li IV mooŠlÍlI1ě, iP'DIViIl1Jl1d, aby h1aSlO'Vla1>i spoJ'll 'Ol ,věci hl~VI11í (§ 21) 
(§ 28); 

4. IZlPIl1av1dJ1Ja IPtD~adtuje se ke ikiaždému usneselnlÍ ahslOd'll!tní iVlětšiny 
blasů, t. j. v~ce 'l1!ež tP'OlDlVdlny všech hlasu. RDzdělí-Ji seh:la;sy na 1VÍoe 
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než dIVě ItŮzná mín,ěJnÍ, ta'kže žádné z Itěchto m~ll/ěnÍ ,neniá IPro sebe 
nadtl)IQa'0~lčn1 většin~, iPokulsÍ se iPředseda, ,zda by nooylo [lze mzděile
mím ,ortálze.k a'oiPlaJlmrv,ámhln dotazu dlodJůtli laJbs'oJudmí větš-~ny. Zůstane-,ld 
ternrl:'0 :P'OIWWS bezvÝsJedlku, přičitají se hlasy 'obwll/ěJnému ne.jlneiPlř~zTIii.
lV'ěj-ŠÍ těm, jlelŽ iPlD md'ch jSIQiU mélJlě llteiPřlznivé, Inak ,dJOIUho, :lJŽ vyj-de 
absloillU~n.Í většina hlllasů. iPN .,wv:ruosti Ihlasů jest rvlŽidy ,usmes,ernÍ uči'will 
1P0tc:t1e míÍnění lorbt~a;]tnVlam.érmu iP'řf:mllÍivějšiho. Vz,ej,dte-lď. illzno,Sttná'zmů 
o tom, které ze dvou mínění jest obviněnému méně nepříznivé, má se 
o rtlom ~Vllá'ště íhiLaS'olVlaltli jaJk!o IQi 'otámc,e 1J!ředrbě~né. J,slOu-li 1JŤi 1ÍJ0mto 
hlarSto"\čáJni mJiněllllÍ lS:tejlně TloZiděIerna, ,]1Q1zhoduje 'O př,ecUběžn,é otázce (t. 
j. <O olvázoe, "Ktelré mínění Jes,t 10lbvLněJnému méně nepřlzllllÍvé) ,hilials lPř,ed
se:důVl ,(§ 20, § 27); 

5. 'Úclhyi!lmru z tPl1aIVi<CLla,že Ik sOludnÍmu pozhodnutí Jes't t,ř,eba abso
lutní většÍllly hllasů, piožaldtUlj,e sle věJtšillna dv,nutřerttll/nvá IV řízení lPomt
!tlím, :a t'Oi~e /klacUll/é ,odiP1ovědd ma 'OiÍ,álzku viny, 1l1i<l ,tÓ'ťálzkY dané plOt ol1mll-
1JJos'teoo iPiíiltěžuHdoh, j,ak'olž Lila otá'~u, zd'a ,otn bYlI spáchán z lPohnu-
tek 1li1z,ký.ch laJ Inečestný'ch (§ 329, § 338). -

J edmomyslruosti p,N h'laSto!vá:nÍ ,sie J)'ožacUuj,e ,k suslPelnsli vÝr,olku iPorort
čího (§ 332, § 342), dáLe u !Nejvyššího s'oludu,k vy:n.es'e'l1í pOlzsudlku 
O!sVloibozuHrdhro lP,ři mimořádné (JIlmO/vě řízení (§ 362, § 417, 3), dán,e u 
téholž soudu Ik 0armíltill1lutí zma'teČTI1 sltÍžnols,ti'V neveř,ejlné 1P,0mdě, orp,~ra
,Ji sle slt~nolslt j'eITI <O formáwní dŮVlo/dy zmatku (§ 4/l1JOIv. ,čis. 3/78, § 379.2). 
K.orne1čně joot jlerdllllormy!silill/ostti tř'eba ik tO/mu, aby ,obv:iJruěnw tUZ!l1áJn b~l 
vinným iP'řed sOlwdrerrn sltarlllnÝm (§ 442, § 530); 

6. ;pN porzh.ordrovlálllÍ <O věci rhllaNlllí má ise o.táz~a, zd!a olbž,aJIo!vaJl1Ý jes,t 
villnern Č1řnem lZ:a 'VŮInu mu kLad,erným, 'Vždy ~HtrOd:O~áz:kY lo·"tresUn.t, 
ama"se"'o~nrp'ředtoiito'o1ázkoti'.liIasovátL Klade::Ii' se obžalovanému 
za vmu Ill/~oaik vres'tIllIých činů, musí se <O každém ,či<nu UJč.illiJtii rzvJá'štní 
USlll/esle\lJlí '0 VŮJ!lě ,neh !ne,vill1ě olb'žraJ.QrvanénQi. Po~ada 'O Ittres,tu má se lP'ak 
omeziltd !l1Ia ty 'trelsl/:llJé čillnY, z nichž 'oib:Ža;I'Ů'\čam.ý byJ UZil1lám vinným. 
úch<yl1lmu od lOibelooéhro p.ravidla, že také ,&olL~d,ce, krterrý, lPokud jde 10 

lPřiedlbětžlllou otáZllru, Iby;li přehlasován, j.elst 1P,Ů'viJnern hliars'orva'ti 'O oltáz:c,e 
na ni závislé (stante conc1uso), jest, že soudce, jenž nehlasoval pro 
vinu, !l1.emUJSí se 'ZIÚčarsu't:i hIasOIvámí otres,ru.NeIZJÚtč:asttní-ld se, lPočíltlá 
&e jerhoMars tlak, jlalko by s'e iPřá.dla:1 k 11Únění obvtÍ:něnému nejplřÍlZr11i.věj
šímu (§ 22, § 29); 

7. Ina otázku, 2Jda 1P10dle !l1:ašlerh<o MáMa iP,laltí ,zásooa hLaslOváni OOIIIm-
vého .nebo h[,arsorvámí iP,od:le důvodů,luei1z,e jedllllOtně odpověděti. Roz
dílem me~,i hlasorvánrÍm oolllmvÝiffi la íhi~asov:án]m iPl()dJe důvodů vyJadřu
je 'do'lS:Unin:a,dvoji rrrinžmos,t, jak !při hLasování dojíti Ik hromadnému IPIl"Q':-: 
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jeVlu vůle hla,s1ujíckh. řnasorvráJru~m ,ceiHmrvÝm ,J:1ozumÍme rtak!ové, pn 
němž předmětem hlasování jest přímo konečné rozhodnutí věci; 

I!lJa:llJ:1O'td ,vomu P,Ť[ hlas'o~í !plQld~,e dŮVlordů mzhodiuje s'e <O Í'ednoi;],ivÝoh 
momelrute,clh /Plm JmrnelČlné 'n:J<zhodnutí záv:ažných,a z těchlto, rozhodnuti 
Je,dll/OIt1i:vÝch se iPlak :lmll1ieČlné rozhod!l1utí vyvozuj,e iP10uhým iÚJs,udlkem 
(na př., i.de-:lá. .o uVlalIení v,azby a lVš1cnni čle~o'Vé ,roIzhodujk1ho soudu 
j.sO/u sioeza jedno v Itlom, ,ž,e vazba má býti uv,alena, al],e ka~dý z ji!l1ého 
dův'o'dlU, jest j.as!no, že p'ři ,ce,lik:ovém ,hJl,astOviÍiní va~ba uVla,lem bude, při 
hlasovárnÍ iP,odIe dŮJVlodů uvalena nebude, POIněv,adž žádlný z dŮlvodů, 

I pm !llěž po ,zálklolllU v.azbu lze uv,aJlitd, nezLskal 'větš~ny hlasů). 
Záko!l1. nerP-řediP~siu;je žárdn,ý z ,těchiJo d'vou p,o,s'tupů, iPřene'cháv:aje ~Ia

de,ní otázek Ipř,edlsedovi. Vlzniiklrue-H Ip'o.chybm!Olst o V'hod:nOlsti IOltá~ky 

neb o jejich pořadí, jest třeba o tom, jako o otázce předběžné, roz
hrOldnoUlti hlrarsováním. Zda v jednotlivém přfuJadě bude lépe IVlOtHtd hla
&o'vlám,í tOe:IJmvé nreibo thlliaslorváillí [lIodlIe dŮViOdů, ,záleží na iP10iv,aze OItázlky. 
kteml1! jeslt lJ:1olzhod.lllO,Wtd. Jde-U o 100táz,lm, při !l1.Í:ž ,roZhO'dllllutí soudu vá
záďlJO jest wr,č~tlÝlilli, zá,lmm,elm vytčlenými dŮVlody, jest 'hlasov,ati p,odJe 
dŮVlodů; InebOlť oiP!atř,erní, na němž by se soud uSlnesl h1arstO'Vlániimceliko
vým, aniž ikt.erý:z;e zálklommý,ch dův,odů :klOirueČlného rozhodnUltí SQ zíslkall 
větš~ny, by meměDo rzárlmruné qpmy. NatP,noti tO/mu 'V IP,řfu>adedl, kde 
zá'koln neiP'ř,edp[lsu}e určiilté dŮViOdy, stačí 'lrI.as1ováJní cel<korvé; na iPř. 

jde-li o otázku, co soud pokládá za prokázáno, jest lhostejno, zda 
vš~clhl11tÍ. SOUdtOOIVté s1,ejil1Jým il'Olgkký1m plOlSlÍlUIPem se dalli lPiře,s'vědčiltri, či 

zda IP'J:1O každého z !l1idh ,rozhOldlnýlm byJ dŮVlod jilný, Jen /když tiíeba 
rŮZlným POlsltupem dOlspě/Li vši-c:hni k s:tejnému závěrur. 

§ 7. 

-Vedlejší osoby soudní. 

Vedle slouJdICů musí pN '1lIJ:1Čiitý1ch lú1w!l1.lech soudních :ZIÚčarstnri'td se i jilllé 
OSlOVY, ,t,ortň.ž IzaptilS'o,v,ate:l, SIOlUdní 'svědllmvé a tlumoonílk:. 

a) Zapisovatel. 

,DapilStOMa:'tel jest osolba, Jež <O SOiUdrním úklonu má s-erp,slaJt\Í rúieda1~J_~í:

semné olsvědOe!l1,í, tak zv. P!PŮ'tolmrI. Jde tu tedy ,o osobu PloLŽí,vaiící ve~ 
řejlllé víry, ,kte,rá 'má v,eřejnrou IldlsltiTIlotU, p!r'o,t'oklolllem, dOLsvědčrit!d, 00 lPři 

soodlnfun úkonu se dálo. Prolbo ll11usÍ 'úalto .osoba býti vzata do přísahy 
(§ 23, § 31); rPlř,ilbirální z~piSto,vateJ,e jest nutné jedl11alk lPři ka,ždém sedění 
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&oud!l1Ém,vedy 'VIŽdy tam, Ikd~ s'oud se 1.l!sm,áší ve sbmu, dá1Ie plak při 
vš'ech !Úllmne,ch' vyJJ,IedávadClh a vyš,etř,ovackh IPřecVs,ebramých lS'oud
cem v řízení pro zločiny a přečiny (§ 23, 101, 142, 271, 327, 342, 458, 
291, § 31, 125) (vliz !vlšak lS'unaJllvyhll1edávámí v ,řfz,elní IPř'e:s,vupJmvém 
§ 452, ,čls. 7, § 543.3). Pod n,eIPl1wt1lllols,m je\Sib však IP,ř~brá!ní z3!Pis.orv,ate'le 
předepsáno jen v hlavním přelíčení (§271, 281, čís. 1-3, 344, čís. 1, 

3, 4, § 296 -300). NalPwti ~omu v J<íZieltlJí p,řed ,okres,n;ím sloooem není 
v lPřfuJ!aJdech ,UJv,e.delných v § 458, 'odst. 2, § 550, p'odle :změní zákoll1la Sb. Č, 
1/20, ,třeha seIPdls'ova:Í'i IP'f.OlÍlo'lmlu, totiž 'tenkrá.t,e, bY'l~li oibžaIovlwný OSVO
hoz'en, lPolněviadž žall10bce 'USiuo'i1lPH ,od obžéltIolby, 111eibO' bYll-lli 'orbž,alov,wný 
odrsouren, lPIoněVlwdž dOZlnal úplně lÍlfe!stný č~n, je-ii ,tOIVO dOZillání pod
POl1OVláOJio ostalún]mi vÝ,SiIedky lPř,e1Lče.ní, vzdají.,J,i s,e ,Sitr,wny pl"áva odvo
lac~ho ta byilo-ld rbo'bo v;zdání zj:i:štěo:Jio záZlnamem vesIPiJs'ech, IP,odelPsa
ným stranami. Poněvadž však i tento záznam nahražující protokol 
má býltd IPlodepsá.n sOludcem iÍZ3!PiÍslo,v;altetem, dluŽill!o sO'l1dtm, lŽe talké 
v ~1a'V1l1fun IPř,eIl~čeiní lP,řeď okr,eSlním ISIQudem. v ž d y zél/palsova1eI musí 
bÝlti IPNlbrálll. 

ZapisoiVJaiúeJé j,sloru buď J)omOICl!1!í SIOIudwvé nebo IPodle § 57, odst. 2, 
zák. o o. IS., se Ibéř,ou IZ IPersolnáhl soudrní lkialnce~ář'e. Bof!rud jde o obsah 
a :normu /P1J.101ÚOlklO!lu, č:ÍJni zákoilll ,fiozdí,l mezi IP'fiOIvokOlly J)lmadltlrími (vi'z 
§ 186 až 190 jedno ř.), protokoly o úkonech vyšetřovacích (§ W1 a 
104 až 107, § 125) a ,o !h!1aVlllrm IP,ř,eHčeiIí (§ 271, § 296-300). 

Zl3!P.i:sIOViatd m[mo to i\fY'Vlo~ává věc na počávrou bJ1avlního /pře,1íčelllÍ 
(§ 239 a 312, jinak § 262), čre IOlbžaJIo'Vací spis (§ 244, jinak § 265), 
SPOII'tIIPIOicIrp[S/Uje fIOlZsrudek (§ 270, § 291), záznam '6 rozs.Uldlklu iQlSiVlo!bO:Ztl
iícím v řízení před okresním soudem v případě § 15. 2 zák. Sb. č. 
31/29, § 550, vy'vdlá'Vlá s'vědlky a 'zmalce v řízeni pomtnfun (§ 314), a čte 
vÝ'J.101k IPloJ.1olbců ,00bža;!lQIV1aJllému (§ 333, § 343). 

Nemůže-lIii Z<<lJpdJsow1,e! P'lOO ltt'V/allioU překážku lPIodeIPs1ati (l'IOZlS'udek, 
odlP1<lJdá Jeho IPocIrpffis:a OJianli<lJdí lS'e pomámou, že 'zapdso.v;aJúeld bylo 1Jr,va
le znemOlžněo:Jio :J.1o~sU!dek 1PI00dejps:a:ti. Nemůže-jH Pl"IO rtrrVléliIou překážku 
lSepsatii p,mtorko[ sboJ.1Ovéiho soudu, serpiš,e je'j předseda:a IP'OIdeIPíše jej 
s jedním členem senátu; u okresního soudu sepíše a podepíše jej 
okre Siní sloU!dJoe (§ 18 ds. 11lIa:ř.ř. ~. Č. 372/15, § 291,299). 

ProvolkomOlV'ámí rooní !pouhá lJ.1ep:rodukce jedno1!Hvých vÝf1ol"Ů; je .. li 
třeba, ,aby j,edrnot1li:vé vÝ!PlOvědi a řeči byily za,chyceny, může k W:a!VJní
mu přeMčení býlí[ lP'řilirán těsnJO!P~s<ec. Musí se Jtruk s1á1d, žádá-ild za to 
včas něk,terá SVl1aJlla a složí-~[ medem nákLady. Tyto těsfi'OIPisrné zálZllla
my OJieluahlialŽují VŠalk IPmt,okoJu, InýbfIŽ IPř:i'l{jIádaií se jen k pJ.101okollŮlm. 
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byvš'e do 48 hodd,n pře!p,s,ám;y ,oiby,čejným písmem a předsedou neho 
sOltlidcem Ik t,OmIU určeOJiým 1P11olzkolU'mruny (§ 271, ods,t. 4, § 297). 

b) Soudní svědci 

(§ 102), (§ 124) jsou olsoiby, !krúeré v př~ptavmém řÍ<zení j'soru ;přiibírány 
k~~ěkterým úkonům k tomu cíli, aby podle potřeby před soudem 
vydaly' o nich svědectví. Nejde tu tedy o svědky v obyčejném 
1 Va smyslu poněvadž nepodávají svědectví o skutečnostech, s o , v •• 

na nichž rozhodnutí soudní spočívá, nýbrž J~<l.u_ y nevereJnem 
řízení přípravném jakýmsi surrogátem veřejnosti, majíce zvýšiti 
důvěru veřejnosti ve správnost soudních úkonů, mimo to pak 
majíce v případě pochybností před soudem potvrditi: jak .• !Úkon 
byl předsevZat a co při něm bylo zjištěno. Proto take maJI buď 
vůbec nebo pro tento případ rukou~~!!l __ llfl§UQm,_že všemu, co 
se před nimi bude konati nebo VYP9vídati,věnují plnou pozo~~~~t~ 
aby po případě u soudu svědectví mohli vydati (což by mohlo byh 
důleži<té m ,plř. v íPřfuJ'3Jdě, že Iby PI11O,toik!OII 10 vyhledá'V1acfun monu iPřd.'šeI 
lna .zmalr a 'Dleby,Jo by l~zevyhiJ.,e,dáVl<lJcí ,úlmn 'oIPalkov;altii), _a že budoru 
bdí,ti nad věrným toho PIT'o1Jok'oI1ov,áI11ím. Vedle 'boho 'sUdbuH, že mloho
va;jí mlooní <O všem, 00 se dovědí :při ,přHe,Žiitosti vyše;m;ovalciho IÚJko~~ 
Soudní ,s'V'ědci-musí bÝ!m ~!l}!QJ:áJtJlLpi! §~0Ill!d[1ÉITl2ihiI~I<:lmí . (§ 116L~_vIPT} 
pl10mlledávárrlÍ domu a,,()~,.2~ (§ 142, odst. 3).J:>_!1'V1Q-de!!L@11i~~u~~vs~~ 
~p~~~~í-plřibrlatd slolUctlní syěqky InemL Soudoe_~ŮJž~~~~l?'0:.!o T!Pr~:~1Ji 
soudt1{svědrky k vÝislech1:U)~V<i~~!IlQ;,~[~á::IK~~~~jtlo"_~"!~Ěo,; pp~~ad2~ __ 
~f1;O vY;etňujíérš.orUia:ce~millIíw-","{§ 198).y ,řírernl :P1Ť,es,t'ftIP~~ve~, lmn;a
mém PDea:-S:óu;(lělill~~OiKre~, IllIilkdy illJen'í třeba s'OiucVuich svedlku (§ 452, 
čís. 5). (Poifl~kud odchylně § 124.) v • 

!Soudními Isvědky mohou ibý,bi jen mmové ,z:Ie'ttlí, zachoV1aJll a ve iVIe~ 
me'moruslvněrnlÍ (~ (ilJodle § 124 i ženJ;.) .. Jest·olbecnou IP?Vd.Jn\lll~Stí 
,Qlbčamrsooou IPWIPů}čdti Ise IPnvÝlk'o[looh vyšetiíovacíc~ za soud'llr~o~;ed: 
ik'a zd'alnma. {PiíedÚ:lro,s,ta soudu má s,e posta:mltd V'cas o iÍ'r'Valle zt1'zem 
sO'UcVt1Íoh lS,vMků v sidIe S'OIUdlU la má, je.,li tfeoo, str:am V'o!vby iVI~od
ných osob se shodnouti s obecním představeným [§ I~. ~yk. TI<:r.].! 
Sorudrn1 svMcd mají se, pOlklud ,mOlŽ!tl·á, p'řilbí'l",a,ti.iP'odIe '\.1J1"IC1:tého poradl:. 
aby.Já-něik'te1ří. vÍoe z,artě~o'Váo:Jii illJež jimi (§ 20 fuJ.lsrúrrukd IPro trels'Ú11I 
sOiidy). . . 

Od plo'VinlnolS,ti ipflOIPŮJjčiltd se ~a sorucLnÍlho svědka jS10u OS'Vi~~~~[: 
1. duchovní náboženských společností zákonem v~z~an:c?;. 'v 
2. _Qsob,Y vojenské v činné služQ~ a skutečně SlOUZICI Yt!j:'elnll1rt:\d

níci a zříz;~nci; 
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,3. ~~~~j1!í l1čitelé, osoby ~dravotní, skutečně své povolání yyko
navaJlcl, advo~á~i, notáři, osoby~aměstnané při dopravě železniční 

, a~ar?pla~e?~l, Jakož všichni,. jejichž služby nebo povolání bez po
rusem vereJ~~~ho. zájmu nemohou býti přerušeny, konečně . 

4. osoby, ZIJI~í ze mzdy denní nebo týdenní 
(Po~le, § t2i:3 mdpovXfljno~t l/J'l'opujčiti se zd~rma za soudního svěd .. 

ka kazdy, nemuže-li uvésti dUležitý duvod omluvný.) 

c) Tlumočník. 

Kv t~mu, aby soud se seznamoval s obsahem listiny nebo s vý
po~e~l, podanou jazykem soudu nesrozumitelným, zřiZUje se tlu
mocmk. , Tlu~oční~ tedy jest vedlejší osoba soudní a nelze jeho 
postavem smesovatI s postavením znalce. NebOť znalec předkládá 
~~~du nový v,důkaz: kdežto . tlumočník toliko důkaz již podaný 
Cl~l so~du pnstupnym. O kvalitě tlumočníka uvádí naše právo 
toh~o, ze musí býti znalý jazyka, o nějž jde, i jazyka soudu a že 
mUSI býti vzat do přísahy. ' , 

. FO,r~a této p!ísahy předepsána není. Tlumočník má jednak spisy, 
~ter: J~O~ s:~~ar:.Y j~zyk~m u soudu neobvyklým a jsou pro vyše
t:~Va?l dulezlte prekladatI (§ 100) jednak spolupůsobiti jako tlumočník 
pn vvyslech~ svědka. Kdežto pořízení překladu spisu jest obligatorní, 
mo~no o~ prekladu výpovědi svědecké upustiti tenkráte, když i soud
ce Iv zaPIsovatel jsou dostatečně znalí jazyka svědkova. Co platí 
o s~ed~u podle § 163, platí podle § 198 i o výslechu obviněného. V pří
pade, ze protokol byl sepsán cizím jazykem (v případě tedy, že jak 
s~~d:~,. takvvzap,iso~atel jej dostatečně ovládají), má se ke spisům 
P:IlOZltI o~ereny preklad protokolu na jazyk soudní. Vyslýchá-li se 
vsak prostrednictvím tlumočníka, má se protokol sepisovati jak v ja
~yce, v němž výpověď se dála, tak v jazyce soudním. To znamená, 
ze protokoluje se v jazyce soudním dotaz soudcův, pak překlad to
~oto dotazu na jazyk vyslýchaného, výpověď vyslýchaného v jeho 
Jazyce a překlad této výpovědi na jazyk soudní. Tlumočník může 
:záliOV'eň býtti 'ZapilsOviateJ,etn (§ 163, lodst. 2, § 32). 

Jazykem soudním po rozumu § 100, 163, 198 (srv. pak i § 248, 
311: 447. a 473) rozumí se jazyk, jímž u soudu podle předpisů platných 
m,ozno ~ednati. Tyto předpisy jsou jednak ústavní zákon o jqzyko
vem ~ravu ze dne 29. února 1920, Sb. Č. 122, jednak vládní nařízení 
z v 3. ~n?ra 1926, S? Č. 17. Podrobnější výklad těchto jazykových 
predPIsu bude podan v souvislosti s naukou o formách soudních 
úkonů. 

Stejně jako v případě, že soudce nemůže se dorozuměti s vyslý
chaným pro různost jazykovou, jest se zachovati tenkráte, má-li se 
vyslýchati osoba hluchá nebo němá, s níž se nelze dorozuměti písem
tně {§ 163, § 32). 

Id) O pomocných zařizeních pro soudní péči o mládež v. § 45, 57, 37 
a 38 o. ml.*) 

Vyloučení a zamítnutí soudních osob. 

Soudce, jenž má všechny zákonné náležitosti k tomu, aby mohl 
soudcovský svůj úřad konati, může nicméně pro daný případ býti 
soudcem nevhodným. S tím počítají procesní předpisy, rozeznáva-, 
jíce, zda jde o důvod, který vždy platí, takže netřeba, ani nemožno 
zkoumati, zda snad v daném případě by přece soudce nebyl vhod
ným soudcem, nebo zda jen v konkretním případě se soudce jeví 
nevhodným. Podle toho rozeznáváme důvody vyloučení soudců a 
důvody jejich zamítnutí., Důvody tyto uznává naše právo nejen 
u soudce, nýbrž i u zapisovatele a tudíž i u tlumočníka, jenž vy
konává úkol zapisovatele. 
Důvodem vyloučení je podle § 67-70 buďto poměr k věci, o niž 

jde, nebo k osobám, o jejichž věc jde, nebo poměr k trestnímu řízení, 
v němž soudce má Vystupovati. 

A; Pro poměr v trestní věci jest vyloučen ten soudce nebo zapi
sovatel, jenž trestným činem sám byl poškozen. 

B: Pro poměr k osobám, o jejichž trestní věc jde, jest vyloučen: 
~ ;oudce nebo zapisovatel, jenž s obviněným nebo poškozeným jest 
spojen svazkem manželským,~ soudce nebo zapisovatel, jenž s o b
v i n ě n Ý m, s p o š k o z e n Ý m, stá t ním z á s tup c e m, s o u -
k r o mým ž a lob c e mne bob háj c e m jest zpřízněn nebo se
švagřen v pokolení vzestupném nebo sestupném, jeho bratranec 
nebo sestřenice, nebo ještě blíže s ním příbuzný nebo v témž stupni 
sešvagřený, nebo je-li s ním v poměru zvolitelů nebo pěstounů nebo 
dítěte adoptovaného nebo v péči vzatého, poručníka nebo poručence. 

C) Pro poměr k procesu (čili z toho důvodu, že v procesu má již 
jinou funkci) jestyYloučen ten soudce nebo zapisovatel, který 

.. i) IE,,~l>-, §y'(y§kbrlY~ltl~~b)J.i byl syědkem trestného činu, o nějž 
jde anebo byl v této věci za svědka nebo 2:tlalce ~. Nespadá 

*) L. 107, 108, 64. 
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tedy pod tento předpis případ, kdy soudce při výkonu 'svého úřadu 
byl svědkem trestní věci, Jako jest tomu v případech § 277 a 278. 
Zákon vylučuje jen soudce a zapisovatele, jenž jako svědek nebo 
zry.alec byl sl~š~n; nestačí tedy, byl-li jen za svědka nebo znalce na-
vržen' . '. . ~,~ 

,,-,~ ," ,-, l' 

b) dále vyloučen jest soudce nebo zapisovatel, který v téže veCl 
spolupůsobil jako obhájce, jako zástupce soukromého žalobce nebo 
soukromého účastníka nebo jako státní zástupce; 

c) ze součinnosti a rozhodování při hlavním přelíčení vyloučen jest 
ten, ikJdo v téže 'viěci ibYIIlsauďloem vyš,euU)jkím (výjimku viz v § 31.5 
o. ml.) illJerbo se ZSÚ1oalS,tnd:l mZlhOldování .o nárrniikách pmti siP'isu 'Obža
lovacímu; 

d) musí-li se hlavní přelíčení opakovati následkem odvolání nebo 
stížnosti zmateční, jsou vyloučeni z nového hlavního přelíčení ti 
soudcové, kteří se zúčastnili přelíčení prvního. Podobně musí-li se 
.opakovati porotní hlavní přelíčení proto, že výrok porotců byl podle 
§ 332 suspendován, nesmí žádný ze soudci1 pře d sed a t i (a žádný 
z porotců býti připuštěn), který se zúčastnil přelíčení prvního; 

e) ve vyšších stolicích jsou mimo to vyloučeni: 
aa) z přelíčení ti soudcové, kteří v téže trestní věci působili jako 

soudcové vyšetřující; 
bb) z jakéhokoliv jednání o opravných prostředcích ti, kteří sami 

se zúčastnili hlasování ve stolici nižší; 
cc) ze zpravodajství a předsedání ti soudcové, s ~imiž vyšetřující 

soudce nebo zpravodaj v téže trestní věci u některého podřízeného 
soudu činný jest v některém z poměrů příbuzenských nebo švagrov
ských, které podle § 67, jsou-li mezi soudcem a stranou procesní neb 
jejím záslbuJPloem, vYl1UioUjí ze SOIUzená. (Mimo důvod právě uvedený 
platí v podstatě stejné důvody podle § 83 - 85.) 

Vedle těchto důvodů, které již podle zákonného předpisu soudce 
vylučují, uznává právo procesní jiné důvody, pro něž by nebylo 
vhodno, aby v této věci soudce, o nějž jde, byl činným. Jsou to jaké
koliv důvody, kteJ~jsou s to, aby plnou nezaujato~t soudcovu uvedly 
v pochybnost. Zákon tYt~-důvod;,! jcii ~hrntÚ~rrié . náive~ »důvody 

,---- '-"-/"- - '", ,~,,,.,--~-' ~.-'~"'- íi1'XJn'$.-... ,"> 

,zatp.ítnutí«, jednotlivě neuvádí, poněvadž nejrůznější životní poměry 
'móilloit:alPllillJou il1ie~aujat.OIst soudoe tuvésti v pochybnost (§ 72, § 88) 
(na př. osobní přátelství nebo nepřátelství, poměr dlužnigký, vztahy 
P~E!!fk~)~' . ' .o,,~C·'''·'' " ~A,,_, 

Podle původního znění trestního řádu rozdíl mezi důvody vylou-
čení a důvody zamítnutí spočíval nejen v tom, že prvé byly zákonem 
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předem stanoveny, druhé jen obecně naznačeny, nýbrž i v tom, že 
k prvním se mělo hleděti z pgyj1!EQs,!Lúř~dní (§ 70), kdežto k dru
hým jen tehdy, jestliže některá strana důvod zamítnutí uplatňovala 
(§ 72). Tento rozdíl byl poněkudšeffen tím, žez-ákoll o organi~aci 
soudní v § 22 předepsal stejný postup, jak se má zachovati s o u d c e 
ať při něm jde o důvod vyloučení neb o důvod zamítnutí. V obou 
případech má to soudce ohlásiti přednostovi soudu. Je-li vyloučen 
přednosta soudu, neb je-li při něm nějaký důvod zamítnutí, má to 
sděliti svému zástupci; není-li ho však, nebo stal-li by se vyloučením 
přednostovým soud neschopným usnášeti se, přednostovi soudu 
nadřízeného. Pomocný úředník soudcovský má jen povinnost hlási~l 
přednostovi soudu důvod jei vylučující. Zapisovatel má oznámení 
učiniti soudci, u něhož má vésti protokol (§70). *) 

Jakmile se soudní osoba doví o důvodu ji v y I u č ují c í m, má 
se zdržeti všech soudních jednání, a to pod neplatností. Toliko, je-li 
nebezpečí z průtahu a nelze-li se ihned domoci zřízení jiného soudce 
nebo zapisovatele, má taková osoba soudní naléhavě nutné soudní 
úkony sama předsebráti, leda že by šlo o zakročení proti manželce 
soudcově nebo proti osobám, jež s ním jsou zpřízněny nebo ze
švagřeny až do 4. stupně (§ 67); v tomto případě má neprodleně po
sltoupiN Me,dní I~O[l tl1JejhliižšÍmu ISloiUJd:ci (§ 71, § 87). 

Tu tedy zpravidla nedojde k rozhodování soudnímu, nýbrž věcí 
přednosty, jemuž hlášení se stalo, jest jen, aby zařídil, čeho jest třeba, 
stran zastoupení vyloučeného soudce (§ 22 zák. o o. s.). Jen kdyby 
důvod vyloučení uplatňovala strana, a soudce by jej neuznával, bylo 
by postupovati jako při zamítnutí. 

O přípustnosti zamítnutí soudní osoby rozhoduje zpravidla před
nosta soudu, k němuž tato osoba náleží. Při tom dává § 22 zák. o o. s. 
přednostovi soudu možnost, aby věc vyřídil cestou správní, t. j. za
řídil zastoupení toho, jenž jest zamítán, nebo jenž má sám za to, že 
při něm jest důvod zamítnutí. Jde-li o samosoudce okresního soudu, 

*) Vedle toho ovšem mají také strany (státní zástupce, soukromý 
účastník, soukromý žalobce a obviněný) právo zamítati členy soudu a 
zapisovatele (§ 72). Rozumí se, že i na důvody vyloučení mohou upozor
niti. V tom tedy zase není rozdíl mezi důvody vyloučení a zamítnutí. Rozdíl 
počíná se teprve v tom, že strana nemůže již uplatňovati důvodů zamít
nutí, jestliže tak neučinila čtyřiadvacet hodin před početím p,řelíčení, jde-li 
však o zamítnutí celého. soudu sborového nejdéle ve třech dnech po obe
slání k přelíčení (§ 73). Předpokládá se ovšem, že jest technicky možno 
tyto lhůty dodržeti; tomu tak není na př. ukáže-li se zaujatost soudcova 
teprve v hlavním přelíčení. 
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může přednosta okresního soudu, nevyžádaje si rozhodnutí nadří
zeného sborového soudu i. stolice, věc svěřiti jinému samosoudci 
téhož soudu. Rovněž může president nadřízeného sborového soudu 
I. stolice, je-li zamítnut přednosta okresního soudu, věc přenésti na 
jiného samosoudce téhož soudu nebo na soudce k zastupování onoho 
přednosty okresního soudu ustanoveného ( 28 zák. o o. s.). 

Nemíní-li president nadřízeného sborového soudu I. stolice návrhu 
na zamítnutí okresního soudce vyhověti, rozhoduje radní komora 
sborového soudu první stolice. Zamítá-li se však nebo je-li vyloučen 
'celý soud první stolice nebo jeho přednosta, rozhoduje sborový soud 
druhé stolice, a zamítá-li se soud sborový druhé stolice nebo jeho 
president, rozhoduje soud nejvyšší (§ 74 ve spOjení s § 22 zák. 00. s.; 
srv. § 5, čís. e, zák. o Nejvyšším soudě ze dne 16. dubna 1919, Sb 
č. 216). (§ 90 v pod'$tatě stejně, s úchYlkou, že nelze-li otázku vylou
čení nebo zamítlnwtí vyříditi administrativně, rozhoduje soud, u něhož 
soudce působí, je-U to soud okresní, tedy trestní komora.) 
Změnami, které na uplatňování důvodf:t zamítnutí provedl zákon 

·0 organisaci soudní, nebylo ničeho měněno na účincích zamítnutí a 
vyloučení soudce. Tu pak jest podstatný rozdíl ,mezi těmito institu
-cemi v tom, že účastenství vyloučeného soudce 'činí jednání neplat
ným. (§ 71, 281, čfs. 1, 344, Č]s. 1, la 464, čís. 1.) (§ 87, s'72.1.) NaP:ro,ti 
tomu neuplatnění <:lStyqSig,~~m!tIlutí nemá procesních účinků a také 
není lQ[)'r/cuVlllého lP.r'Ů/stlř,ediku Pl"iOrtli 1"'olzhodmJutí o zcumÍ,mutí (§ 74)." (§ 90.6 
rozhodnutí lze odporovati toliko opravným prostředkem proti rozslUl
ku.) By;1o-H 'wp.I/a<tňov:cunému dÚVlo'du vyll/olU,če:ní /nebo zamÍ1tnutí vyhro·
věno, učiní se ihned opatření, aby vyloučený nebo zamítnutý soudce 
byl nahražen jiným. Při sborových soudech nastupuje tu náhradní 
soudce rozdělením práce předem určený. Při okresním soudě zastu
pují se samo soudcové v pořadí, určeném presidentem nadřízeného 
sborového soudu první stolice. Přednostu soudu zastupují samosoud
cové podle svého pořadí. Je-li okresní soud mimo sídlo sborového 
soudu obsazen jediným soudcem, svěří president vrchního zemské
ho soudu zastupování jeho soudci některého sousedního okresního 
soudu nebo hlasujícímu členu nadřízeného sborového soudu první 
stolice buď trvale nebo pro určitý případ. Může tak učiniti i tím způ
sobem, že bez ohledu na to, kterou osobou právě určité místo soudní 
jest obsazeno, určí držitele tohoto místa (na př. dočasného před
nostu neb nejmladšího samosoudce určitého okresního soudu) zá
stupcem přednosty takovéhoto soudu. O vyloučení a ;z;amítání členů 
stá/uníno .&ou<du v,iz § 6 zák. tO stá.tnfm ,soudě, Sb. č. 51/23 (v čl. XL/V. 1). 
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§ 9. 

Soudcové laici. 

Jako soudce laiky zná naše právo jednak porotce, jednak přísedící 
státního soudu, jednak kmety, spolurozhodující při urážkách tiskem. 

A. Por o t c o v é bráni jsou ze zvláštních seznamů, jejichž poři
zování upraveno jest zákonem z 23. května 1919, Sb. č. 278. Tento 
zákon zná troje seznamy porotcu, jimiž osoby k úřadu porotce způ
sobilé musí projíti, dříve než dojde k sestavení lavice porotců. pro 
urČÍJtý lP'řfu>ad, kt,eré IUJprave'll'O j'est § 304 a:ž 309, § 313-318. J,sou t'o: 
jednak seznam prvotní, jednak seznam roční, jednak seznam služební. 

,~~~~JL~J!L!LLY~.QJ,n í, t. j. seznam všech osob v obci bydlících a 
schopných k tomu, aby za porotce byly povolávány, pořizuje po
čátkem září obecní komise, skládající se ze starosty a ze čtyř osob 
k úřadu porotčímu způsobilých, volených obecním zastupitelstvem. 

K úřadu porotce mohou podle § 1 cit. zák. býti povolávány jen 
osoby, které dokonaly 35. rok svého života, umějí čísti a psáti, mají 
domovské právo v některé obci československé republiky a bydlí 
v obci pobytu aspoň rok. Zákon pak vypočítává: 1. jednak osoby, 
jež jsou nezpůsobilé k úřadu porotce, 2. jednak osoby, jež nemají býti 
k úřadu porotčímu povolávány, 3. jednak osoby, které mohou úřad 
pOl:,9~e odmítnouti. 
,.1\d ~Nezpůsobilým k úřadu porotce jest: 
Q)kciO'Přo-TěTesnéřiebo"ďúŠevnC'Vid'Y nemůže dostáti povinnostem 

porotce; 

(3 kdo plně nepožívá občanských práv (jest zbaven svéprávnosti 
nebo jest v konkursu); 

() proti komu se vede trestní vyhledá vání nebo vyšetřování pro 
zločin,. nebo kdo jest obžalován pro trestný čin z úřední povinnosti 
stíhaný, spáchaný z pohnutek zištJ1ých a nečestných nebo kdo má 
pro takovÝ čin trestný odpykati trest, uložený mu trestním soudem; 
(} kdo byl ,trestním soudem odsouzen pro přečin nebo přestupek 

ke ztrátě volebního práva do obecního zastupitelstva, pokud toto vy
loučení trvá, kdo byl odsouzen pro zločin k trestu žaláře ne více nez 
pětiletému, po dobu pěti let po odpykaném trestu, kdo byl odsouzen 
k trestu žaláře více než pětiletému, po dobu deseti let po odpykaném 
trestu vyjma odsouzení pro zločiny politické, kde nezpůsobilost pře
stává odbytím trestu; 

@ kdo živí sebe nebo svoji rodinu hlavně z trvalé chudinské pod
pory. 
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Ád 2: K úřadu porotčímu nebuďte povoláváni: _, .•• 4 '. " " 

\!;;úředníci, zřízenci a dělníci veřejných úřadů a podniků, skutečně 
činní, vyjímajíc profesory a učitele na vícetřídních školách; 

2) osoby podléhající podle § 11 voj. tr. ř. vojenskému soudnictví; 
3)duchovní církví a náboženských společností zákonem uznaných; 
4) osoby zaměstnané při soukromých drahách a podnicích plavby 

vodní a vzduchové, veřejné dopravě sloužících; 
'§) osoby zaměstnané při elektrárnách a plynárnách sice soukro

mých; ale také veřejné osvětlení nebo pohon obstarávajících, dále 
osoby zaměstnané při provozování vodovodů. 
Ad~, .. úřad porotce mohou od~ítnouti: 
i~~rkdodokoriaii60. rok svého věku, pro vždy; 
2., ženy jednou pro vždy; mají však právo v měsíci srpnu ohlásiti 

u obecního úřadu svého bydliště, že počínajíc příštím rokem chtějí 
úřad porotce zastávati; 

.ijčlenové zákonodárného sboru po čas zasedání; 
t starostové obcí a vyšších svazů místní samosprávy; 

,Š: ;veřejní profesoři a učitelé, lékaři a lékárníci, je-Ii jejich nepo
stradatelnost v povolání potvrzena představenými v úřadě nebo. 
obecním starostou na příští rok; 

~ 6 .. osobY zapsané v seznamu obhájců ve věcech trestních; 
,'t>každý, kdo dostál své povinnosti jako porotce v jednom porot

ním" období až do konce příštího kalendářního roku. 
Prvotní seznam vyloží se po osm dní a každý účastník má právo 

podati námitky, má-Ii za to, že do seznamu byl pojat někdo, kdo tam 
nepatří, nebo naopak. O námitkách rozhoduje obecní komise. Proti 
rozhodnutí jest přípustná stížnost. Když vyřídila námitky, pozna
mená obecní komise v prvotním seznamu ty, kťeré pro jejich roz
umnost a počestnost, poctivé smýšlení a pevnou povahu a pro jeiich 
znalost zemských řečí pokládá ~a zvlášť způsobilé k úřadu porot
čímu. Seznamy prvotní i se všemi spisy předkládají se okresnímu 
úřadu, jenž může je vrátiti k opravě, shledá-li, že při jejich sestavo
vání nebylo postupováno po zákonu. Okresní úřad předloží pak po. 
případě opravené prvotní se'znamy svého obvodu presidentu kraj
ského soudu, vyjádře se při tom o posudku obecní komise. 

U presidenta krajského soudu jest druhá komise k prozkoumání 
seznamů porotčích a k pořízení s e z n a m u roč n í h o. Komise se 
skládá z presidenta nebo jeho zástupc; jako přědšectÝ:;:e tří soudců 
a pěti důvěrníků. Tyto důvěrníky a pět náhradníků volí zastupitelství 
města, kde porotní soud má své sídlo z osob způsobilých k úřadu po-
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rot čímu ; dva z členů musí b~!L~g!1Y. Mimo to může sezení komise 
zúčasťniti se zástupce zemského presidenta s hlasem poradním. Ko
mise napřed rozhodne o stížnostech a sestaví pak vědomým výbě
rem seznam roční, t. j. vypíše z prvotního seznamu ty osoby, které 
považuje za nejzpůsobilejší a nejvhodnější k úřadu porotčímu. 
Roční seznam sklád.á se ze seznamu/hlavního a"doplňovacího. Do

plňovací seznam liší se od hlavního j~n tím, že se do něho zapisují 
osoby, které bydlí v sídle porotního soudu nebo v nejbližším okolí, a 
slouží k tomu, aby z něho byli bráni porotci náhradní. Kolik osob 
má býti zapsáno do obou těchto seznamů, určí se tak, že hledíc 
k počtu řádných a mimořádných obdo.bí zásedacích, kolik iich příští
ho roku 'kalendářního asi bude, má v každém z těchto seznamů býti 
o polovJci více, než jest třeba porotců. Čtr.uá.Q.LgnLI:>I~~L{JQgs:tim 
každého období P9,!2!~~~()._§.~yí se, s e ~n a.w.,sJ.\!J e P.uí. Kdežto 
seznamióčřiTšestavuje se ze seznamu prvotního vědomým výběrem, 
sestavuje se seznam služební losem. Losování děje se veřejně v pří
tomnosti dvou soudců a státního zástupce; zúčastniti se může zá
stupce advokátní komory. Losování děje se tím způsobem, že vy
loučí se osoby v branném poměru (také osoby zaměstnané při pra
cích zemědělských sprostí podle § 5 zák. předseda soudu na žádost 
obecní 'nidy v době neodkladných prací hospodářských od vykoná
vání porotčího úřadu pro jednotlivá období porotní) a potom vloží se 
jména ostatních osob ve dvoje osudí, z něhož president sborového 
soudu vytáhne 36 IJ~Qt:9J<:<o.JŮayJli<;lu.J:>ak z osudí, v němž jsou jména 
vzatá Z doilnróvi;ího seznamu, devětpor()!~A,~!.lB:~~~~. Zbývá-li 
v ročním seznamu již jeti tak malfpo'četjmen, že hlavní seznam má 
méně než 54 a seznam doplňovací méně než 14 jmen, doplní komise, 
složená podle předpisů platných pro komisi, pověřenou sestavovati 
seznam roční, tento seznam na tento počet jmen. 

Vylosovaných 36 hlavních a 9 náhradních porotců obešle president 
sborového soudu první stolice písemně k porotnímu zasedání. 

Lavice porotců sestav~i~",~ezPJ~:vigJa, PXOKa,ždý ,přípa,d zvláš,íě; i 
jen'k'oná:::írše"ťého'Tdne hlavní přelíčení o několika případech, zů- \ 
stane lavice, sestavená pro první případ, ve své činnosti i pro pří- \ 
pady ostatní, prohlásí-li ti, kdo mají právo porotce zamítati, že s tím 
souhlasí. Porotce (i důvěrník v komisi zasedající), který jest odkázán , 
na mzdu denní nebo týdennní nebo jest nemajetným živnostníkem, 
obdrží vedle cestovného a náhrady za přenocování a stravu, na něž 
má nárok každý porotce a důvěrník, nebydlící v sídle porotního 
soudu, ještě náhradu za ušlý výdělek. Porotce, jenž se nedostaví a 
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neprokáže neodvratné překážky, trestá se porotním soudem peněži
tou pokutou, a nemá-Ii majetku, ztrátou způsobilosti k úřadu porotce 
na jeden rok. 

Před samým počátkem hlavního přelíčení sestavuje se pak lavice 
porotců. Základem jest oněch 36 porotců hlavních, zapsaných do 
seznamu služebního. Dostaví-Ii se méně hlavních porotců než 30, 
doplní se jejich počet z 9 porotců náhradních, a to losem. Jakmile 
počet porotců 30 jest úplný, otáže se předseda pod neplatností ža
lobce, soukromého účastníka, obžalovaného i porotců, zda při někte
rém z porotců jest tu důvod, který jej vylučuje z účasti na tomto 
přelíčení. D ů vod y v y I o uče n í por o t c e jsou analogické jako 
důxody vyloučení soudce; jsou to: 
(L}je:-Ii porotce ke stranám nebo jich zástupcům v takovém poměru, 
je~ by podle § 67 vylučoval soudGe z výkonu úřadu soudcovského; 
l~:" může-li očekávati, že mu z osvobození neb odsouzení obžalova

ného vznikne prospěch nebo škoda; 
3. byl-li v této trestní věci soudním svědkem, udavatelem, žalob~ 

cem, obhájcem, nebo zástupcem soukromého účastníka, nebo byl-li 
nebo má-li býti vyslýchán jako svědek nebo znalec' 
\~~)lúčastnil-li se jako porotce v dřívějším hlavním'přelíčení o téže 

věci, která nyní podle § 332, 348 nebo 350, odst. 2, dospívá znovu 
k hlaJvlIl!funu .ptřeHčení (§ 306, § 315). 

O důvodech vyloučení rozhoduje soudní sbor. 
Zamítání porotců děje se však způsobem zcela jiným, než u soudců. 

Děje se při losování, a to tak, že žalobce může zamítnouti polovici 
a obžalovaný druhou polovici z počtu, o nějž počet přítomných po
rotců převyšuje dvanáct. K losování nemá se bez souhlasu stran pod 
neplatností přistoupiti, není-Ii přítomno aspoň 24 porotců (počet může 
z 30 tak klesnouti jednak tím, že dostaví se málo i porotců hlavních 
i náhradních, že ani s pomocí náhradních porotců nelze počet jejich 
doplniti na 30, dále pak tím, že bylo vyloučeno tolik porotců, že ne
stačí počet porotců náhradních, aby jejich mezery vyplnili). Je-Ii 
počet porotců lichý, má obžalovaný právo zamítnouti o jednoho více. 
Je-Ii tu několik žalobců nebo několik obžalovaných, vykonávají na 
obou stranách právo zamítací společně. Nedohodnou-Ii se o způsobu, 
rozhodne los o pořadí, v němž mají po každé právo zamítací vykonati 
(jinak § 317). 

Jakmile bylo vytaženo z osudí dvanáct nezamítnutých porotců 
(nebo jakmile v osudí zbývá jen již tolik lístků, kolik jest třeba k do
plnění vylosovaných na dvanáct), jest lavice porotců utvořena. Lze-li 
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předvídati, že hlavní přelíčení bude vyžadovati delší dOby, muze 
předseda naříditi, aby byli přibráni jeden nebo dva náhradníci. Tu 
se pak vylosuje porotců třináct nebo čtrnáct, z nichž prvních dvanáct 
jest IPlŮrWÍ<CŮ rhJlaVITIk~, 'oslta'tll1>Í iPoootci niliradlní (§ 309, 310, § 318, 319). 

B. Pří sed í c í stá t n í h o s o u d u zří z e n í pod I e § 3 zák. o 
s't á t ním s o u d ě z 19. b řez n a 1923, Sb. Č. 51. I1lavní přelíčení 
před státním soudem koná se před senátem, složeným ze 6 členů, 
z nichž 3 jsou soudcové z povolání, z nichž jeden předsedá, 3 soudci 
laici (přísedící). Přísedící musí býti státními občany československý
mi, práva znalí, nejméně čtyřicetiletí a nesmějí býti nezpůsobilí k úřa.., 
du porotce. Aktivní státní zaměstnanci, vyjímajíc vysokoškolské pro
fesory, nemohou býti přísedícími státního soudu. úřad přísedícího 
smí býti odmítnut nebo složen jen z důvodů závažných. Rozhodnutí 
o tom náleží předsedovi státního soudu. Přísedící, pokud konají svůj 
úřad, jsou soudci po rozumu § 98 ú. 1.; za porušení svých soudcov
ských povinností odpovídají jedině disciplinárnímu soudu Nejvyššího 
soudu (§ 3). 

Kolik má býti přísedících, určí vláda po každé podle potřeby. Jme
nuje je na dobu 3 let president republiky z osob, které, mu navrhne 
vláda (§ 2). 

D Ů vod y v y I o uče n í členů státního soudu jsou přibližně tytéž 
j'aJlm .důvody vy~,o,učení s'olUdoe (v. čl. XLIV., Č. 1). Zamítnout může 
obviněný dva přísedící bez udání důvodů (soudcové z povolání za
mítají se jako u jiných soudů). Přísedící, který se domnívá, že jest 
u něho důvod vyloučení nebo zamítnutí, má to ihned oznámiti před
sedovi státního soudu. (Předseda 'učiní toto oznámení presidentovi 
Nejvyššího soudu.) O vyloučení nebo zamítnutí člena státního soudu 

, rozhoduje s konečnou platností předseda státního soudu nebo, jde-li 
o vyloučení jeho, Nejvyšší soud. Je-Ii několik obviněných, vykoná
vají zamítací právo společně. Neshodnou-li se, rozhoduje větší počet 
hlasů, při rovnosti hlasů je zamítnut ten, kdo v seznamu přísedících je' 
uveden na místě pozdějším (§ 6). 

Přísedící skládají před svým prvním soudcovským úkonem do 
rukou předsedy státního soudu přísežný slib, že budou šetřiti zákonů 
a věrně plniti své soudcovské povinnosti (§ 7). 

C. K met i pod I e z á k o n a z 30. k vět n a 1924, Sb. Č. 124, o 
změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisů 
ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na cti. Podle § 3 cit. 
zák. musí kmet býti nejméně 451etý a bydliti v obci pobytu aspoň dvě 
léta. úřad kmeta mohou odmítnouti nejen ženy podle § 4 zák. o sezna-
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mech porotců, nýbrž i muži jednou pro vždy; mají však stejně jako 
v onom případě ženy, právo v měsíci srpnu ohlásiti u obecního úřadu 
svého bydliště, že počínajíc příštím rokem chtějí úřad kmeta za
~ili .. 

Sestavování seznamů kmetů-připíná se k sestavování seznamů po
rotců, a to tak, že v prvotním seznamu porotců označí obecní komise 
zvláště osoby, které vyhovují zákonným podmínkám, stanoveným 
pro úřad kmeta, a jež považuje za zvláště způsobilé k tomuto úřadu. 

Komise u krajského soudu sestaví vedle ročního seznamu porotců 
ještě roční hlavní a doplňovací seznam kmetů. Do hlavního seznamu 
se pojme tolik osob, aby kmet nezasedal zpravidla vícekrát než5krát 
do roka. 

Služební seznam u kmetů se nepořizuje; místo toho předseda ko
mise sestavující roční seznam, již při sestavování ročního, hlavního 
a dpplňovacího seznamu kmetů losováním, jež provede v přítomnosti 
komise určí v každém seznamu pořadí, v němž budou kmeti povolá
váni k hlavnímu přelíčení. 

Povolávání kmeta k souzení děje se pak tím způsobem, že do osmi 
dnů před hlavním přelíčením může každá strana si zvoliti jednoho 

. kmeta z hlavního a kmeta náhradníka z doplňovacího seznamu. Je-li 
několik obžalovaných nebo několik žalobců, vykonají toto právo spo
lečně. Nevykonaly-li strany včas volbu kmeta (náhradníka) nebo 
zvolily-li téhož, povolá soud kmeta (náhradníka) podle pořadí v se
znamu. 
Kmetijsouvyloučeni a mohou býti odmítnuti 

z týchž důvodů, pro které lze vyloučiti neb odmítnouti soudce ve 
věcech trestních. O vyloučení a odmítnutí kmeta před hlavním pře
líčením rozhoduje radní komora, v hlavním přelíčení senát. Místo 
vyloučeného neb odmítnutého kmeta nastupuje náhradník. Kmeti 
hlasují podle pořadu seznamu před soudci z povolání. Poruší-li kmet 
mlčenlivost o obsahu tajného přelíčení neb o obsahu porady a hlaso
vání soudu, trestá se soudem za přestupek. Druhé odsouzení má za 
následek ztrátu způsobilosti k úřadu kmeta na dobu pěti let. 

D. O přísedícím-laiku v senátě mládeže viz § 31, 32 o. ml. 

§ 10. 

O příslušnosti soudů. 

Příslušností soudů nazýváme vztah mezi určitou trestní věcí a urči
tým soudem, pro nějž právě tento soud jest povolán k tomu, aby o 
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této věci jednal, po případě rozhodoval. Rozeznáváme pak trojí druh 
příslušnosti : 

1. pří s I u š n o s t věc n o u, při níž volíme ze soudů různé kate
gorie ten, který o věci má jednati; jen jakýmsi výsekem věcné pří
slušnosti jest 

2. tak zv. pří s I uš n o s t fu n k ční, podle níž rozhodujeme, soud 
které kategorie má zasáhnouti v té neb oné fázi procesní;, 

3. pří s I u š n o s t mís t n Í, při níž volím;j;"odle určitý~h důvodů 
příslušnosti, který soud z více soudů stejné kategorie (věcně pří
slušných) má o věci jednati. 

§ 11. 

Příslušnost věcná a funkční. 

Podle věcné příslušnosti rozeznáváme soudy okresní,' soudy kraj
ské, soudy porotní, ~ síá!ní. (L. 27.) Soudy sborové druhé stolice 
a Nejvyšší soud nejednají v trestních věcech ~ v první s_t_ol~~ _~.. V'

takž~.mají.joliko elí?l.ušn9~nk~ ~ ~~ ~~-- J 
4itdle~c~dných ~udů obecnych jsou soudy zvláštní, a to: "3 r-

l. soudy vojenské a podle některých i ~ .... \~.". ~ .. ~r.Jl. 
2. SIV;~Jl~, r~n ;ywlepšove,*, p~de o přečiny a 

ptest~ky, chovanci spáchané zi''dt(~hy'''jejlch-pobýto/V ústavě (nař. 
min. vnitra z 4. července 1860, ř. z. č. 173). 
Výjimečné soudy jsou: 
1. soud stanný, 
2. soud sborový, rozhodující místo soudu porotního. 
Kmetský soud (a již zrušený soud lichevní) není zvláštní ani vý

jimečný soud, nýbrž sborový soud první stolice ve zvláštním složení. 
I. S o u d y o k r e sní jsou věcně příslušny 1. pro celé řízení trestní 

v první stolici o těch přestupcích, které jsou vůbec předmětem soud
ního trestního řízení. Takovéto přestupky jsou podle čl. VIII. uv. zák. 
všechny přestupky uvedené v trestním zákoně ze 27. května 1852, 
jakož i všechny jiné přestupky, které výslovně jsou soudům k roz
hodování přikázány. *) V tom směru však nastala změna § 95 Ú. 1., 
podle něhož trestní soudní moc náleží soudům civilním, pokud není 
zvláštním zákonem přikázána trestním soudům vojenským, nebo po
kud. věci tyto netnajípodle. všeobecných předpisů býti projednávány 
v trestním řízení policejním (nebo finančním). Z toho vyplývá, že 

*) l. 102. 
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vedle přestupků, uvedených v trestním zákoníku, náleží nyní okres
ním sJudům ty přestupky, které až do dne, kdy ústavní listina počala 
působiti, byly výslovně soudům J~ rozsuzování přikázány, od tob 
pak dne zase všechny přestupky, vyjímajíc ty, které podle obecných 
předpisů náležejí úřadům policejním. Není tedy nyní jíž třeba, aby 
!přestlllPeik výslovině sloudu k liOzsuwváJní byd pNlkázán.*) (Podle čl. 
VI. al. ll. přikázány okresním soudům i určité přečiny.) 

2. Furukoní Plříslušl!1tost ma.ií ,Qlhesní s'oudy mimo I~o také v ,řízell1Jí Pn> 
zločiny a přečiny potud, že mohou předsebráti jednotlivé úkony pří
pravného vYlhJedává[1í a vyšetřovámí, a ,tiQ buď z vllla:slvní povlinn,os't:i. 
úřecLní (§ 84, odst. 2, 86, 177, 415, § 119), nebo :k dOlžádámí s,oudce vy_ 
šetřuHcvho (§ 81, 93, 156), ll1Jebok návphu státního :zw-;tuiP'ce (§ 88, 
§ 122), dáIe mohou .vředsebráti oelt pří,pravrrlé vyhlIedávánrí, a tlo z:ase 
buď z p,ov1:nuQ<stli úřední (§ 89, odst. 2, § 119), rrlebo k I!liávrhu stá,Í[l,í:ho 
zástupce (§ 88, odslt. 2, § 108), n.eJbo Ill<a základě ,usn'esení radiLí komOtry 
(§ 12, odst. 2, § 130). USil1es,e,ním radní ikomory může I()sta1;'ně li oellé vy_ 
šetřovám,í piř~ravrrl,é býti přenelS,eno nta s,oud oikrelsrrlÍ. 

11.1\ r_<l i s k é s o u dy~~o-,-uJ)Jls]llšll!~PJ"lQtl1:e!l1í I{) těch !p,ře:činech 
_~~~Io§:!!,,(;llfll,ik}~r~ ,!I!:~j~~ouplř1iká:z,á!l1XélJ].'Í~'!?E~U pmotnrÍmlU aI!Ň iIlěkte - ' 
rému soudu ~lášlÍttl~mu. !Mimo no sloludív,e shpoil11á,žděnÍ tří s,Otll'dců IQ 

p.řest~~[liod~eJ§~J a6-zá,k,on1)~~ur:á.~ká,6htis~,em~~Sb~-Čí~~ 124/24' 
(S2S, old:st. 2, t. Z., v. však čl. XLV. al. 2)~v,olU JH1a'VIOIllOIC v těchVo 
věcedl y~}{j~OrrláViají !p,ak '§,l)!l!11o~éslQudy, 

1. jako ~. 9 ud YV }'J,~JIo y,a ci., TutQ..JlraYOlrtQ,Gv:vkonávaiíSQ!)d"", 
,,~l!l W~lllÍíc.ÍJn,l j.eJJJ<]1i .pří'sU!ll!Ší konati p,říp.ravné vyth1edáv,ání a vy
šeJř'o,yářiT (§ 10 čÍs. 1, § 11. § 88 ,čís. 1 a 2, § 89 čís. 1 a § 92, 
§ 20, 122, 129). 

2. V třfČ:lelJlJlliých sboredl, mZVialnýeh r,a d 'll Í k {} m IQ< 'r <O TI (§ 10, čÍs. 
2) (tresinťk~mor~§ 17, § 13]),**) VYik'21~á~a'jrSbolr'0Ivé:;oillldy (p'rVlllÍ sto-o 
li,cedo1hled'lllaJd-p,řÍ!PlnavIllÝIlI1'V'Yhledává.nírna'VYšeVřlQ<yá!l1iÍrn, '!f vedeny 
jsou soudcem vyšetřujícím nebo soudem okresni,m (§ 12, čís. 1, 
§ 9, čís. 2, § 11 a § 7 Vyk. nař.). l20hled tento se uplatňuje jednak 
Z !PtOVů;llI!lJo,s'n IÚf~glIli, jmeIJIQlv~ltě PIN lJ'ří,Iež,iios-ti měsíčnich ziPráv, klreré 
Vyšeti~jicí so<ucLce ,raJĎní IkJolllQře lmusí ,podávati i()l iP<CIsltlllIJu Vyš;tř,Qvá
ní (§ 94 a 95), iedl~;:k-i~';á~;hu vyšetřujícího s,oillldce, má-li .teJlltopo

~!l'olslt~_~!Q'Y~ti -lI11á'Y!rtl1'l1.Ž:a1oibC:OY~· (§~ 97 :'f128J7'vJ'šetřuÍící nebo 
okresní soudce rozhodne však sám v přÍ;JJadě § 122.4, 130.2), klorrlečně 

*) Jen o přestupcích podle záJk. o urážkách tiskem soudí podle § 28, 
odst. 2 zák. Sb. č. 124/24 sborový soud první stolice (odstraněno Cl. XL V.) 

**) L. 78, 195. 
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ke SitÍtŽlllrO'St:i. do :nařízenÍ. .nebo IPrŮtahu. yyše1třuiJcíhQ ~'o.udc~ (§ 113,. 
, § 363). Mimo ,to vy:hirat~ena jlSIOU radlní lkJolllo.ře ulroitá f<OIzhodnutí, ie.ž 

uvedena jsou v § 40, odst. 1, § 43, 48, odst. 1, § 59, 64, 74, 108, odst. 
2, 109, odst. 2, 112, odst. 3, 126, odst. 2, 145, odst. 2, 147, odst. 1 a § 192, 
352, 416, 425. K'ollJle,čuě i ve ~/jaJdiiu pře,cLcház'eiícímh:l:avrrl,ímu !přeK'čení 
má radní kom~práva, uvedená~v'§49;6dsC.zr;-208;odst; Z~ 
225 až 227 a 299 (§ 73;i34.4, 221,513). 

3. Vhl a v n ím l' řel í č e n f rozhoduje sborový soud první sto
lice podlefrestního řádu ve shromáždění čtyř soudců, nyní J?~\dl~ 

'zákona Sb. č. 1/20 prodlouženého doposud do 31. prosince 1931 ~ 
shromáždění tří soudců. (§ 13 podle znění al. 3, čl. I. zák. z 18. pro-

sin~ i9i9,~~~J~~",§'~~l,<€{jV.). 
4. ELQ"sIid i u m oprav n é jsou sborové soudy prvéstolic~_ 

. funkčně příslušny jako soudy odvolací"povolané jednati a rozhoda
vati o opravných prostředcích proti nálezúm a nařízením, vydaným 
soudy okresními v řízení přestupkovém (§ 10, odst. 4, 13, odst. 2 
§ 558,561). 

Mimo to spolupůsobí sborové soudy prvé stolice při řízení o zma
tečllích ~iŽnosť;'~h a odvoláních, podávaných z rozsudků soúdů sbo
rových první stolice. (§ 284, 295, 346 a § 2 novely ř. z. č. 3/78, § 352~ 
356, 376,392). 

5. O případech, kdy podle zákona z 22. prosince 1921, Sb. č. 471. 
_r~zhoduje~borový soud první stolice samosoudcem? brla ře~':n;i:' 
hoře (str. 39). -t,' 

6. Mimo i9.J!.řikazuje.trestnÍ řád řadu jednot1ivý~. f~19\dnutí sbo
rovémy.soudu Il.rynt~~olicei\) jak uvedeny jsou vS 49, odst. 3, § 59-

'243, odst. 4, § 357, odst. 1, § 395, 401, 410, 411, 480, 481, § 468-475~ 
485. O těchto pf~ta,dech lbucLe ř,e,č na v:hodném mls,tě. 

III. S o u d y por o t n í jsou příslušné toliko pro hlavní přelíčení 
ve věoech 'VY/P,olčtelných v čl. VI. (čl. V.) IIlV. zák. Pm :vý;běr těcihl:fO 

věcí bylo směrodatné ustanovení čl. XI. státního zákona základního 
o moci soudcovské z 21. prosince 1867, ř. z. č. 144, podle něhož po
rotám vyhrazeno bylo souditi o zločinech a přečinech politických 
a obsahem tiskopisů spáchaných i o zločinech těžkých. Toto ome
zení bylo zrušeno naší ústavní listinou, jež v § 95, odst. 3, jen obecně 
ustanovila, že příslušnost a působnost porot upravují zvláštní zákony. 
Tímto zákonem je právě čl. VI. uv. zák., pokud nebyl zrušen § 36 
zák. na ochranu republiky, Sb. č. 50/23 a § 28 novely tiskové, Sb. 
č. 124/24. (V. i § 29 osn. mlad.) 

IV. S bor o v é s o u d y druhé stolice (vrchní soudy) nerozhodují, 
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jak zmínka se ~tala, iIikdy v první stolici, z čehož vyplý~á, že nikdy 
u nich celé říz,trní nemůže se vykqnati, nýbrž jenom určité procesní 

-fáze, ačli k niin dojde. Působnost vrchních soudů vztahuje se podle 
toho 

L ke stadiu přípravnému potud, pokud povolány jsou rozhodovati 
o určitých stížnostech proti rozhodnuHm radní komory (§ 114 § 365 
369). ' , 

. 2. Ve stadiu obžalovacím rozhodují o námitkách proti spisu obža
IOVladmu {§ 213 la § 214. Podle § 219 rozhoduje o námitkách trestní 
komora.)*) 

3. Ve stadiu opravném vyřizují odvolání v nzení pro zločiny a 
přečiny proti rozsudkům sborových soudů první stolice a soudů po
rcitních (§ 283, 345 a 294, odst. 3), dále podle § 28, odst. 4 zák Sb. 
~. 124/24 (jenž však má být zrušen čl. XLV.), ,o odv,ollá;nfch IPlOda:ný.c:h 
v řízení lwnarném [ll10 ;přesttllp'ek uráž,ky tiskové u sbOll"1Ového ISlcudu 
první stoLIce. (Podle § 369 o stížnostech proti sborovému soudu J sto-
Jice, § 377 o zmateční stížnosti.)' . 

4. Mimo to přikazuje trestní řád řadu jiných rozhodnutí a opatření 
sborovému soudu druhé stolice, jak uvedeny jsou v § 27, § 34, 39, 
~ 55, 48,oreLst. 2, ne § 107, 59, § 513, 62, § 81, 64, § 80, 74, § 90, 190, 
odst. 2, 194, ne § 210, 236, IOdst. 3, ne čl. XV 1/1., 297, odst. 3, § 308, 
,384, ne § 443, 387, ne § 445, 401, § 470, 473, 406, rOIdJSt. 1, § 478, 410, 
cdst. 1, ne § 488, 411, ,orlrsrÍ. 4, § 490, 417, OdSit. 2, 421, odst. 3 a 4,427, 
cds't. 3, ne § 256. ROlvněLŽ :i IPřírs:luší mUl1Oizhodovatri o určttý,ch stížno
stech, uvedených v § 352, 357, 392 a 494, § 365, 366. K těmto usta
novením, vyhražujícím sborovému soudu druhé stolice rozhodování 
'0 určitých stížnostech, připíná se ustanovení § 15, jenž stanoví obec
ně, že tyto soudy mají dohlížeti na působnost trestních soudů svého 
obvodu a rozhodovati o stížnostech proti nim, pokud opravný pro
středek není výslovně zakázán nebo jinak upraven. Zákon tu má na 
mysli dozorčí stížnost, o níž důsledkem obecného služebního dozoru 
1>řísluší rozhodovati sborovému soudu druhé stolice nejen pokud jde 
'o sborové soudy první stolice, nýbrž i pokud jde o soudy okresní 
(§ 74 zák. o o. s.). 

V.N e j v y Š š í s o u d rozhoduje o zmatečních stížnostech,podaných 
'proti rozsudkům soudů sborových první stolice a soudů porotních 
(§ 16, 285, odst 2, 296 ,a 346) (,podle § 377 jen v určitých případech) 
a o zmatečních stížnostech pro zachování zákona přípustných proti 
rozsudkům, usnesením a postupu kteréhokoliv trestního soudu (i stát

*) L. 91, 213. 
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,ního soudu § 22 zák Sb. č. 51/23) (§ 33, § 385), konečně JO dOVlolad 
stíŽinosti I]JIl"oltli ,wzsurdrku státního s,oludu p10rdile § 22 zák. Sh. č. 51/23 
(podle čl. XLIV zmateční srtížnosti). Dále mupřís,luší na,fiz'o~ati mimo
,řádlnolU ,olbnovu ve rpwslPě,ch IOlSIolb p,ro zlo'čin nebO' pře'čilu od1s,ouzenýoh, 
za lP,odmÍlnek § 362 (§ 417) i !konečmě řada darlších úkonů uvedeil1Jých 
v § 54, ne § 71,63, § 81,64, § 80, 74, § 90,341, § 345, 410, § 488 a 411.. 
§ 490. p ',; ,t . 'r', '" , 7,-; 

VI. S t! t Ili .. s otLd, Zhzený-za\onemzI9:JjřeZťÚCr9Z3,~ SlJ.č: 51, 

/ 
(, 

je P<lares 30 z'ákona na ochranu republiky, Sb. č. 50/23, příslušný 
~J2~.tlhlavní přelíčení o obžalobě pro zločiny uvedené v § 1 (úklady =:=:1-. _.-.-
o republiku~-3--č.ís .. _JjohrQž~n\ bezpečnosti--r~publiky tím, že ~"'''cc-' ~ _____ I_I __ 

vydá v nebezP~S_ál~~zt~í8...1J,gobt1a--gln1chan~1!zmocněncem ,I: 

republiky por~šením\lieho povinností), §"'S;-čÍ&-Llzrida státního ta- ,', 
jemství spáchaná úmyslně), § 7 (útok na život úst;v'ňTt1rčinitelů)l' I' .. 

§ 8 (tělesné poškození spáchané na presidentu republiky nebo jeh;; 
náměstku, ať poškození jest jakéhokoliv stupně), § 8, čís. 2 až 5 (těžké 
tělesné poškození ústavních činitelů, spáchané na ostatních osobách 
tam: uvedených) a § 10, čís. 2 (osobování si pravomoci vyhrazené 
presidentu republik , zákonodárnému sboru, vládě nebo guvernéru 
Podkarpatské Rusi) t ,v's~d)e př!~lušný i p~o trestné činy, jež 
se sbíhají II ijěkt~rý !~l(ých ",fint! )~. jsou! ~ J~ím\ ve s~u.tk()v~ 

!,~oVYlslo~!i,\: ll{qže\!y~a'0: sJEf~,~cl~1tóu%it\~1odkázaHJi í L ,'. 

! ',~9u~~ jiná~ Příslu~ném~fN . . ří~! . '!Jsíil:yi obviněný je !, 

'\POdt~l~~AI JInak vOJensk~.~?1i čin spáchán J 

! i'.ža, války (§ 37 zák. Dá ochr;# ,děnastuPuje místo í 

!::::().i:l§!d~~ho s~9.deé!~!~ovolání fiáh . lk ze soudců, znalých vojenského j \J I 

treslt:piJt(Í[l!ráva (§ 5, v. čl. XLlViJ. (v-(h i. '. ,( ... 
~~ " 
, VII. S o u d y voj e n s k é jsou podle § 95 Ú. 1. 1>říslušné jen pro ty I 

\ 'f:t:Věci. které zvláštním zákonem jim přikázány jsou, při čemž platí' 
,C.&tLdalší ještě omezení, že pravomoc soudů vojenských může býti roz-
. !'~\' šířena na obyvatelstvo civilní podle zákonných ustanovení jen v době 
,;:!:,<:~l~y_ <t to jen pro činL~!l..~~!!~~~!.Y_té.t()!době. Zákonné tyto předpi~;

!'-obsaženy jsou ve vojenském trestním řádu z 5. července 1912, ř. z. 
'. ~v.. 

C. 131, bývalém to trestním řádu pro zeměbranu, jenž podle nařízení 
\\:iPi~isterstva národní obrany z 8. února 1919 (Věstník věcný II., 

, ě~s. 7, čl. 179) byl prohlášen autentickým textem vojenského trest
ního řádu.*) Tento trestní řád byl však v podstatných kusech změněn 
zákonem z 19. pTosince 1918, Sb. č. 89. 
. Podle § 11 voj. tr. ř. jsou podrobeni vojenské trestní pravomoci pro 

*J l. 101. 
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veškeré soudům k odsouzení přikázané trestné činy, tytů osoby: 
1. osoby vojenské a četniCké*) v činné službě nebo ve službě na 

zkoušku; 

2. vojenští a četničtí gážisté:mimo činnou službu kteří se v této 
t'/'./ .... ~,~"'V'". __ . , 

své vlastnosti nacházejí u vojska nebo u četnictva v jakémkoliv slu
žebním postavení; **) 

3. invalidi vojska a četnictva ve vojenských invalidovnách uby
tovaní; 

4. všechny osoby, které se nacházejí v prozatímní nebo vyšetřo
vací vazbě za příčinou trestního řízení proti nim u branné moci za
vedeného, nebo které odpykávají nějaký trest na svobodě v některé 
vojenské věznici; 

5. všichni z činné služby uprchlí zběhové, kteří v čas svého útěku 
:podléhali vojenské trestní pravomoci; , o//J~{ "~i , 

6. všechny osoby, které náležejí ke družině mobilisovaných nebo 
.) mimo republiku se nacházejících sborů (velitelstev) branné moci; 

7. pod ochranou sborů neb velitelstev branné moci nebo pod ochra
nou četnictva postavení váletl!I zajat(;Li!-IU~~tlpí. 

V těchto případech zakládá se příslušnost vojenských trestních 
soudů na osobním poměru obviněného k branné moci a proto jest 
vmezena jen na činy, které byly spáchány v době, kdy osoba v tom
to poměru již;;r;~a nemůže se osvědčiti proti osobám, jež vystou
pily z poměru zakládajícího příslušnost vojenského soudu. Může tedy 
také osoba podléhající jinak vojenskému soudnictví (na př. osoba 
:aktivně sloužící) odpovídati před občanským soudem trestním a to 
tehdy, spáchala-li čin svůj dříve než do vojenského poměru vstou
pila. Občanský soud trestní povolán jest mimo to, aby soudil o činech, 
které byly spáchány v době, kdy osoba tato byla v poměru zaklá
dajícím jinak příslušnost vojenského trestního soudu, a to tehdy, vy
'šel-li takový čin na jevo po uhasnutí poměru zakládajícího příslušnost 
vOjenského trestního soudu. Pro příslušnost vojenského soudu jest 
rozhodné, aby před ukončením poměru, na němž spočívá příslušnost 
vojenského soudu, velitelství, místní úřad vojenský nebo příslušný 

*) Pokud o četníky jde, bylo zákonem z 14. dubna 1920, Sb. č. 299 (§ 12) 
ustanoveno, že četnictvo podléhá vojenským trestním zákonům a soudům 
a platí pro ně vojenský služební řád. 

**) Myslí se tu především na osoby, které jako vojenští gážisté byly dány 
do vÝslužby, potom však přijaty do služeb branné moci, na př. jako zří
zenci nebo smluvní úředníci kancelářští. 
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soud učinil opatření, vztahující se na přípravu nebo zahájení trest
ního řízení (§ 16, odst. 1 voj. tr. ř.). 

Pro určité trestné činy odpovídají před vojenskými soudy: 
1. Odvedení pro přečin neuposlechnutí povolávacího rozkazu k na

stoupení presenční služby nebo pro spáchaný tímto neuposlechnutím 
,\ '- . '~ . 

přísněji trestný čin;'~o' ';~t,'LO~'~( '\",'J\(" tr' ./';',,"" ... :"',.,", ,1", 
'\, \ \-,' "'., ,I ", ~ /, 't-_ . ..J, 

2. osoby vojenské mimo činnou službu pro přečin neuposlechnutí~" ,12 

povolávacího rozkazu k nastoupení vojenského výcviku, cvičení ve ,'I, 
zbrani (cvičení služebního), zvláštního výcviku záložníků, výjimečné 'I Y 

činné služby nebo činné služby za mobilisace, nebo I?ro spáchalJÝ 
tímto neuposlechnutím těžší trestný čin; 'é~ t I I, G-;j) (IJ 

3. osoby vojenské mimo činnou službu pro přečin nedostavení se 
k činné službě bez zvláštního zavolání podle § 26 branného zákona 
z 19. března 1920; ' .. " 

4. důstojníci a jim na roveň postavené osoby branné moci a čet
nictva mimo činnou službu pro vojenské trestné činy, jakož i pro 
provinění proti poměru vojenské nadřaděnosti a podřízenosti, které 
spáchají ve vojenském stejnokroji, pak pro trestné činy, kterých se 
dopustí ve vojenském stejnokroji proti vojenským soudům, vojen
ským velitelstvím neb orgánům, zakročujícím za příčinou vojenských 
trestných případů, za jejich úředního jednání; 

5, osoby povolané podle § 3 branného zákona z 19. března 1920 
k zvláštním úkonům za mobilisace nebo ve válce: 

a) pro trestné činy, spáchané v době, kdy byly přiděleny k službě 
v oblasti operujících vojsk, 

b) pro porušení povinností při plnění zvláštních úkonů za vojen
ského vedení. *) 

Jde tu tedy ve všech těchto případech o vojenská provinění, ni
koliv o činy, které by byly obecně trestné anebo pokud podle čís. 4 
i obecně trestné činy (násilné vztažení ruky na osobu vrchnosten
skou) sem spadají, musÍ. aspoň býti spáchány ve vojenské uniformě. 

U vojenských trestných činů, t. j. u takových činů, které jen podle 
vojenských trestních zákonů jsou trestné, a pak u trestných činů ne
aktivních důstojníků podle § 13, čís. 4, trvá příslušnost vojenského 
soudu i ještě po uhasnutí poměru, kterým se tato příslušnost za
kládá, a pokud pachatel zavázán je k zákonité vojenské služební po
vinnosti ještě po Vystoupení z této služební povinnosti, a to po jeden 

*) Podle tr" ř. pró společnou brannou moc podléhaly mimo to vojenským 
soudům námořní lupiči polapení válečným loďstvem pl'O loupež námořskou. 
Do1cud republika nemá námořního válečného loďstva; sotva praktické. 
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rok. Během tohoto roku musí dojíti k opatřením povolaného velitel
ství nebo vojenského soudu; vztahujícím se na přípravu nebo zahájení 
trestního řízení. 

Sejdou-li se vojenské zločiny nebo přečiny s trestnými činy podle 
obecného trestního práva trestnými, zůstává vojenská trestní soudní 
pravomoc v platnosti i pro obecné trestné činy, leda, že by tyto činy 
byly z řízení vyloučeny a občanskému soudu trestnímu přikázány. 
(§ 16, odst. 2 a 3 voj. tr. ř.) Spáchal-li někdo několik trestn:fTch činů. 
které podle řečeného podléhají jednak vojenské trestní pravomoci, 
jednak civilní, má každý příslušný soud jednati samostatně. Soud, 
který vynese rozsudek později, má při výměře trestu přiměřeně při
hlédnouti k trestu, který byl vinníku dřívějším nálezem uložen (§ 17 
voj. trest. ř.). 

Za určitých okolností mohou i civilní osoby býti podřízeny vojen
ským trestním soudům, a to pro určité trestné činy. § 14 totiž ve 
spojení s § 95, odst. 5 úst. I. stanoví, že v době války může vláda 
nařízením vQjenské trestní soudní pravomoci podříditi také osoby 
jinak podléhající civilní trestní pravomoci a to pro zločin nedovole
ného verbování podle § 22 zák. na ochranu republiky, svádění nebo 
pomáhání k vojenským zločinům nebo nadržování jim podle § 21 
téhož zákona, vyzvědačství nebo jiné dorozumění s nepřítelem 
nebo jinaké činy, jimiž se má dosíci újmy pro ozbroienou moc nebo 
spojená s ní vojska nebo výhody pro nepřítele podle §"6 téhož zákona 
a konečně pro svádění, aby nebylo uposlechnuto vojenského povolá
vacího rozkazu nebo pro tíže trestný čin takovým skutkem spáchaný. 

VII. Správy samostatných (ne tedy soudních) trestnic, robotáren 
.a-~~ve.n jsou podle nař. min. vnitra z 4. července 1860, ř. z. 
Č. 117, příslušné, aby trestaly disciplinárně všechny trestné činy a 
opominutí, jež v trestním zákoně nejsou prohlášeny za zločiny, kte
rých se dopustí chovanec po dobu výkonu trestu nebo zabezpečo
vacího opatření. {Ačkoliv tento předpis praxe stále uznává za plat
ný, jest jeho platnost v teorii sporná vzhledem na apodiktické znění 
:po()I~ději 'vydaného § 1.) (V. čl. VI.) 

VlIlI. S IOU d s ta n!ll Ý je rP1říslluŠIll,ý iPodle § 434 (§ 52.1) iPlfOr činy, pro 
něž [)lodle § 432 a 433 (§ 516) hyďo prohlášeno' sta;mé !p'rávlQ, j.alwž 
i PTIO S!P,oJl1wi:uu a k,a:ždé tre,s,tné 'Úrčas.tenSltví při luich. O t'am podrobněji 
bude pojednáno v souvislosti se stanným řízením. 

IX. S o u d s bor o v ý, r o z hod ují c í mís t o s o u dup 0-

rot n í h o v případě, že podle zákona z 15. dubna 1920, Sb. Č. 268 
(viz § 95, Č. 4, úst. 1.), byla dočasně zastavena působnost porot. 

Jestliže totiž nastaly události, pro něž jest se obávati, že porota ne
bude nalézati právo nesíranně a neodvisle - může vláda vyslechnouc 
Nejvyšší soud usnesením zastaviti působnost porot. Usnesení toto 
platí nejdéle na rok, a může býti omezeno na určité obvody a na 

. určité trestné činy. Vláda je však povinna své usnesení předložiti 
ihned Národnímu sromáždění a zrušiti je, žádá-li o to jedna z obou 
sněmoven. Byla-li působnost porot zastavena, koná se o zločinech, 
na které jest uložen trest smrti nebo trest na svobodě delší pěti let 
a jež náležejí před porotu, hlavní přelíčení před šesti soudci, z nichž 
jeden iP,ř,edsedá {§ 5 dt. zálk.) (v. čl. XXX. 1). 

X. K met s k é s o u d y jsou podle § . ~ákona o urážk<\fh, tiskem" 
z 30. května 1924;.ib<Z;. č. 124,-,'PQVD any kori~tr '1:IÍ~v~i přelíČěii'i o ' 
obžalobách pro WSstJtčli~ ~~~é~~í§ 1 '(}~hěm::'t-ls-kopi-sů-s-pá~ 
chaný-zločinutrhánínacti- nebo pi'ečin -protibezpečnosti·cíipodle 
§ 493 tr. z.). 

Jde-li o přestupek zanedbání povinné péče odpovědným redakto
rem (§16 tohoto zákona), nenastupují kmetské soudy, nýbrž soudí 
tu isibo'rový soud prvllllÍ ISÚQllIice ve slhwmáždění Itří slQudců (podle čl. 

XL V. soud okresni).::' Jen telJ.1kráte, j,de-li o pofečďJn In.eib rQr ZJ,Ú'ď.!l1 (§ 1 ~ 4 
tohoto zákona), soudí o něm kmetský soud, složený z pěti soudců, 
z nichž dva jsou přísedící z lidu, kmeti. 1', . ;\.:' )' ",c':' .... 

)GI. O s@nátu mládeže a j~ho slože,níJ příslušnosti v § ao-~ q. ml. 
-c' (; .... _",_,="~i,,. (i .0,-, \., (,,", ,1.·, , 

{ -'. ~ , . 
'j ~ t ,'- '".- ~ " r \ ~ f ',' ,"" ( 

Příslušnost Ihístní . 
~~----- •.. 

Podle zásad platných pro příslušnost místní rozhodujeme otá~ku, 
který z více. soudů<.též~l\ategQde,JXlá. ?:-akro.čiti vevěci. Důsledkem 
hierarchie soudů určuje2.se\rnístnípřílilušl1osJ_SQudů vyšší kategorie 
podle SO!l.ctJ,~Pxoti.-llěmULvYiiih2_ soudu jest se dovoláváno. 
Důvody místní příslušnosti jsou :---
1. místo spáchaného činu, 
2. bydliště nebo pobyt obviněného, 

y3. postižení obviněného, 
4. l1abytá vědomost o spáchaném činu, 

5. spojitost s jinou věcí trestní, 
6. příkaz vyššího soudu. ~< 

'~ůvody 3 a 6 neznámy, místotoho v případě§ 71 soud, V jehož ob-
--~,~,. - -~,,- , .. . -
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vodě se obviněný dostal do moci čsl. úřadu, a v případě § 71,77 a 78.3, 
so.uduledlního sídla miniSitra zahraničních věcí, v případě § 78. 1, 2, 
soud vazby, bydliště neb dopadení. Gplně odchylně upravuje místní 
příslušn.ost v řízení proti mladi'stvým § 29 osn. mlad. 

V j.eooOlvldvostech je !}lak m~slartí !příslušnost Illď>r~vl!ina poměJkud' jinak 
u ,člinů sIP'áJclhcunÝ1clh v Ivuz,emsiku a jin.aik u čiinů, slPáchcuný'ch v cizi,lliě. 

UČIi!lliŮ v ibuzems[{]u IspáchaJlliý,ch ,j'est v předmí'Ť:adě lPřjisl'll~ný s >O II d 
S,Padlan éiho'CSiill'll. Mis,tem spáchaného. ČErtu jest to místor=kde 
nas1talla 'udállolst, vykazují.cí Z:lliaky tre,stného čtnu. P,odle lP'olS,itiwrlho. 
př~diP,~su § 51, ,odslt. 1 (§ 69, odst. 2), llelPočHá se však :plři t'om s vý
sledkem, takže soud místa, kde předsevzata byla zločinná činnost, 
považuje se za příslušný i tehdy, jestliže výsledek nastal jinde. Teo
rie vede ~()r o to,_zda ;amísto ~páchanéh~ čÍnu se má pov~žovati 
místo, }(de zločinná činnost byla předsevzata _{11<l IlŤ.při vraždě 
místo, kde pachatel po své oběti vyst-i'-em), nebo místo, kde činnost 
zasáhla předmět (kde oběť byla střelena), či místo, kde nastal vý
sledek (nemocnice, kde oběť zemřela), Pro ~ro~hodnutí o této otázce, 
kterou zákon výsI9:vn~neřeší, pro jejíž řešení však podává jakýsi 
poukaz ~Ie;isto výsledk~nepokládá za rozhodné pro místo činu, 

~ ~-- - ~._~ ----- -. -~--___ • __ ~ __ ------' ___ c -._.__ __~ __ • 

jest rozhodný kriminálně-politický důvod tohoto ustanovení. Důvod 
tento spočívá v tom, že na místě činu nejspíše a nejsnáze IzenaléztT 
důka~atedy proces nejrychle}i:a snejm~nŠím poměrně ~iiá.kladem 
i;rovésti, jednak, že z důvodů generální prevence se doporučuje, aby 
proces proveden byl tam, kde trestním činem veřejná morálka byla 
porušena. Oba 1Y!2 __ rn~_IlleQtY111111:vJJ2IQ-v:ýJda.d,ie _místem činl1 jest 
to _~t(>,. kde se nacházel pach1i1f:l1, když uskuW:ňoval to, co zákon 
prohlašuje za znaky skutkové podstaty trestného činu. Ovšem jsou 
Dly-slitelné případy, 'kd~ p~č:liatel se nacházel jinde; to' na. Jlř. tehdy, ' 
j~t1i~e ke skutkc):yé podstátě-naleží, aby spis, jímž čin b~rspáchán, 
Lyl rozšiřován. Tu ovšem skutková podstata není uskutečněna ode
siáním spisu, nýbrž teprve tím~že spis se stal přístupným jiným oso
bám. (Vyskytuje se ovšem ŤéžmíněliCže při těchto t. zv. distančníCh 
d~likteCIi-čiri byl spáchán jak ml místě, odkud spis byl poslán, tak na 
místě, kde jeho obsah došel vědomí jiných osob.) Druhý případ od
chylky jest !'9-111,_kde pachatel použilfakového nástroje (cvičeného 
psa, osoby nepříčetné), jímž jest možno skutkovou podstatu uskuteč
niti, aniž pachatel by byl přítomen. Dlužno tedy za místo spáchaného 
činu přece jen považovatno místo~kde: nehledíc k výsledku, usku
teČněny byly ~naky tresíného čil)u. le$ctliže různé znaky uskutečně~ 
l!y byly na různých místech, rozhodné jest to místo, kde uskutečněn 
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byl znak poslední. To platí také o po!<:usu. Jde-li však o čin, který 
podle zákonné definice spočívá v opakování znaků trestného činu 
(pokračování ve zločinu, na př. jestliže někdo uvězněn~u· osobu 
s sebou vozí, nebo zločiny ze zvyku neb po živnostensku páchané), 
jest za místo činu považovati všechna místa;-kdetytci činnosti byly 
předsevzaty. 

Je-li u téhož činu několik míst, kde byl spáchán, nebo nelze-li 
zjistiti, kde čin byl spáchán (na' př. při čineCh, spáchaných v jedou
cím vlaku), jsou příslušny všechny tyto soudy a Rřísluší řízení kona!i 
tomu z nich, který ostatní předstihl. Za předstižení považuje se, 

;:;:: jestliže jeden s o udpředsevzal dříve než druhý úkon vyhledávací, 
t. j. nějaky soudnTí:ikorÍ, náleÚjící k vyhledávání nebo k-vyšetřování 
přípravnému. Aby tento úkon již směřoval proti určité osobě jako 
obviněnému, se nepožaduje, nestačí však též, byl-li úkon vyhledá
yací předsevzat někým jiným,m;rsoudem, !lILP~ .. státním zastupitel
stvím, úřadem bezpečnostním. 

PříslušnosLněkQlL~dů.t mezi nimiž jest sporno anebo nejisto, 
kd'"e vlastně čin se stal, jest jen-pioz;tí~nT; trVft-'ťotiž tak dlouho, 
néT~se to zjistí. Zjistí-li se- pak, kde -čin skUtečně byl spáchán, jest 
věCiJostouptti soudu tohoto místa. Ovšem musí zjištění se státi dří~~, 
neŽobviněný JJyldán'v obžalovanost; to proto, že dállim y _obžalo
vanost otázka místní přísluŠnosti jest s konečnou platností rozřešena 
(§ 219, § 229). ?yl-ilii ,čin slP'áJcháin 'O;PQlm~!lJu!íty,j€!~tpříslušlný ten soud; 
v j,elhož obvodu lPřĎJká:zml1áOiflin6ist ll11ěla;pyti plř·eds-ev'zata. Zvláštní 
usbruruo,\nelnri:)lat{ a;'11~ ~ de,lrukty t,1s~O'vé. Jde-li .o-čin, spách3Jný obsahem 
tiskolpiSIU (Itedy 10 t. :zv. ,olbsahový de~i&k.ovY;-m:a W'zdiíl od ';tislk6-
vého deldkfi-p~o~,áJd~o~~í~a~s,eza:;ffiIsto '8páchaJlléhlQo činu 
místo tisku, je-litoto-místoinámé a leží-li v území, pro něž platí ten- ' 
to trestní řád; j~~!i však toto místo neznámé, nebo leží-li mimo toto 
území pak místo, kde v tomto území byl tiskopis rozšiřován. Je-li v 
tomto případě několik soudů příslušných, rozhoduje mezi nimi předsti
~ellií (§ 486, § 69.3, s úchyf,k,'fJu, že rozhodné ie místo vydání a teprve 
v druhé řadě místo tisku). ,za 'l1o:z'Šliř,ování polkláJdatii se může nejen 
odbyt, prodej, nebo rozdávání tiskopisů, nýbrž též jeho přibíjení, vy- , 
věšová'ní nebo vykládání na veřejných místech, ve čtenářských spol
cích, půjčovnách knih atd. (§ 6 tiskového zákona), Pro všechny de
likty tiskové, tedy nejen pro delikty obsahové, nýbrž i pro delikty 
pořádkové, platí' potom ta zvláŠtnost, že, jde-li o přestupek, jest pří
slušným okresní soud v sídle onoho sborového soudu první stolice, 
~ jehož obvodu čin byl spáchán. Rlltio l~~is jest tu patrně, Že věci 
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tiskové vyžadují určitých odborných zkušeností, které nelze před
poklád"átiťtkaždého okresního souc;lu. Z téhož důvodu jest též okres
ní soud v sídle sborového soudu první stolice, v jehoŽ~obvodu pře~ 
stupek by} spáchán, místně příslušný při přestupku urážky presi
dentarepublikypodle § 1l,Čís. 1 a 36 z~k-l1a-ochr.ílnqxepJ:lbJiky, Sb. 
č. 50/23 a pro přestupky podle § 47 zák. o právu původském, Sb. č. 
218/26 jp,odle § 49, ,odst. 2, Itéh,olŽ zákolna (čl. II. 2). 

Další úchylka· z předpisu o místní příslušnoSti z důvodu místa 
spáchaného činu, jest v § 19 zák. o akciové bance cedulové Sb. Č. 
~_lQ?/?5, podle něhoŽ-a-přeČinu neoprávněného vydává~í baIÍ
kov:ek slo'l.l;dí vlŽditÍ<111aJ.Ský tr-es1tni soud v !Praze (čl. IV. 2). 
SO~~_~_jehož okrsku obviněný má své bydliště, 

_ ~_~~A! Ž u f e-~e -bo -Te sfp o s tiž e n, jest t-enkráte příslušný, 
stalo-lis~_ u __ ně1W udání o trestném činu a nebyl-li předstižen sou
dem spáchaného činu. Ale věc se má postoupiti soudu' spáchaného 
činti;-žádá=n za to státní zástupce,s()ukromý ža.lobcenebo obviněný, 
a}e-ai jich Iněkdilk, !Í jen jeden z iUiiClll~(poněkud odchylně § 70 
soud bydliš,tě nebo pobytu n(Nlí subsidiárně příslušný, nýbrž na roveň 
postav(Nl soudu anu, na nějž věc přenésti může podle volného svého 
uvážení jen trestrní komora). BydHštěm jest mílSlllo" kde obvl'l1lělTIJý se 
usadful, [ll~ajoe vRÍmys.}u ·tam sltácre piě:býv,at!i; pdJy1 '~al1:lell1á ~í~,to~ kd~ 
d?'~ClJ~ll1ě ,oibv,inělrý _,se zdr;~uj.e. [(,oneČině [lJioISHž'e\n jest .olJV!iněný tam, 
kde upadne do moci státních orgánd, nebo kde soukromníky byv za
,držen, stá:tním ong,ánům Ihy,I vydán. (Postižení se za důvod příslušnosti 
neuznává.) DŮlsJedině kalme lS,e 'V 2. ,odst. § 52 (§ 74.2) mílSJŮU p'olStJilženlQ 
na roveň místo vazby obviněného v tom případě, jestliže řízení pro 
zločin nebo přečin proti němu zahájené bylo zastaveno, má-li se 
však proti němu konati řízení před soudem okresním. V tom případě 
jest tedy příslušný okresní soud, v jehoŽ obvodě jest obviněný ve 
vazbě. Rozumí se, že i tu může obviněný i žalobce žádati, aby věc 
byla postoupena soudu spáchaného skutku a že příslušnost okresního 
soudu nastane jen, došlo-li k zastavení řízení pro zločin nebo přečin 
před počátkem hlavního přelíčení; bylo-li totiž již hlavní přelíčení 
zahájeno, jest sborový soud příslušný i k řízení o přestupku, pro nějž 
vedle zločinu nebo přečinu obviněný byl stíhán. 

Soudy bydliště pobytu nebo přistižení jsou sQbě postaveny na 
roveň,~ÚtkŽe-m-e-zTnimir-ozhoduje předstižení. -

S o u dna byt é věd o m o s t i, t. j. soud, který se nejdříve do
věděl o činu-sp,rcfi~álém nal.Í~emi republikY, jest příslušný konat.i 
nienrao té doby, než se zjistí buď soud spáchaného činu neb soud 
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bydHště, pobytu nebo přistižení. Nezjistí-li se to do doby, kdy ob
"W~:t!Y":~Qyl::4a!iil:-()bžalobu, zůštIváovšem tento soud pfísiliš"iiý"ni 
ilkl)/laYOJ/ÍmlUpfeH6e[lJÍ(§§ 53 a 219) (§ 82, 116).-- - . - ,.. -

~ ř í,!í~~ __ v y š š í ho, s o u d u zakládá příslušnost soudu jen ve 
výjimečném případě v. § 54, odst. 2."i'Testliže totiž cizí st(ttnahídne 
~ydá,nízločince, anebomli=rrše-o- vydán{ teprve Žád.ati--a~ení-li již 
založena příslušnost nějakého tuzemského soudu, stane se pJí~lllš
ným ten soud, jejž k tomu ustanoví Nejvyšší soud, vyslechna generál-
4lÍlho :plro1lmliráJtmq (přísluŠ!1i_jgJ1ad.fu§uZ'LsQud LÍředního sídla ministra 
zahraničních věcí). ' , --

- ,~ ~ 

V řízení proti obviněnému, jenž činu svého se dopustil v c i z in ě 
a u něhož tedy není zdejšího soudu spáchaného činu, nastává úchylka 
od předchozích pravidel jen potud, že důvody příslušnOsti: bydliště, 
pobyt a přistižení nejsou tu postaveny na roveň, nýbrž že v první 
řadě příslušnÝ je~t soud bydliště nebo pobytu, kdežto soud přistižení 
jest příslušný jen tehda, ne~í-li tu -Úd~ého ~ uvedených~l~o~ důvodů 
~řís!~~!!O~s,!LRožúmí se,te nabízí-li cizí stát vydání zločinc'e, 'jeJž 
v cizině činu svého se dopustil, nebo má-li se o vydání takového ob
viněného teprve žádati~ fl, n_eni::JiJ!!~ádného z uvedených tří dŮVQdů 
.rříS,ll1§!L()§ji, ].!:f,i i tu příslušný soud, ~ll!l_!'l't;iyy'š_ší (§ 54). 
(§ 71 bydliště nebo pobyt, poslední bydliště, místo, kde se dostal do 
moci čs. LÍřadu, a je-li to zdejší příslušník, požívající exteritoriality, 
tedy soud LÍře,dního sídla ministra zahraničních věcí.) 

§ 13. 

Zvláště O soudu věcí spojitých a soudu delegovaném. 

.J)PQiltQstLčllLkQllnexitou nazýváme případ, kdy proti témuž ob
viněnému se vede řízení proněk.olik trestných činÍl(~L~l;l.b"
jektivní), nebo, kdy téhož trestného činu se účastnilo ně'kC;/I1k'oso]) 
'(Spoittostobjektivní), Jl~JJQ konečně, kdy téhož trestného. čipu .se 
účastnÚo ~ěkóIik "'Osop, z nichž některé nebo-všechny jsou '~1:íhány 
ještě pro jiné činy (spojitost smíšená). Procesním účinkem spojitosti 
kteréhlQ®oalÍv tOlholtodr,tllllli~,]ešrpĎaJe-§ 56 (§ 72, jenž rozšiřuje spoii
tost objektivní i na nadržovatele a podit~íky J, že trestní řízení [)fIQ~i 
všem těmto osobám a pro všechny tyto trestné činyvé'strjěs'Cu1:éhoŽ 
soudu--azeovšech sbíhajících se Úe~tných věcech jest ~~'ésti je~ 
diný rozsudek. 

Jsou-li důvody příslušnosti při jednotlivých sbíhaiících se t.rest-
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ných činech nebo při jednotlivých obviněných různé, jest především 
si všimnouti příslušnosti věcné. Z několika soudů růz-né kategorie 
le~t totiž vždy příslušný soud kategorie vyšší. Je-li pak několik 
soudů_stejné kategorie, rozhodUjť! mezi nimi předs~í. Roz~~í~~, 
že spojitost může jeviti procesní své účinkyje~ tehdy, vyjde-li na
jevo dříve, než podán byl spis obžalovací. Výjimky uvedeny jsou 
v § 214, o:dlst. 2, ne § 219, 263, § 287 a 321, § 332. 

'Ppoceslnít1'čliiThkysPoj,ÍlÚosItIi ll1iaJsltáv.aií i;Plso jme .a :není tedy k~"_~~,o~./ 
trestních věcítřeiba zvlá'š'bního lP'fOCe.Sll1llho úlmnu. NalProti il~-? • 
pouští Zálkc1l1, aby věd slPojité ~Tily zase ,rnzlloučeIl1Y. Důvlod!em k ,tom~ 
můzepoidlel§7 (§73},b:0td j,~n, }e'vf:4ne \60 ÚJ~n~m ok zabrá;nění IP,rů
ta/hů, Il1leho s.tí~elll!í řízení, ne/ho J<!e ~k,rácell1á v:a<Zlby IQrbvdinělného (naopak 
při řízení proti mladistvým, jejichž věc je spojita s řízením proti do
spělým, je rozloučení pravidlem a společné řízení přípustno jen za 
zvláštních kautel § 410. ml). TOlno ťiQiZ1I'olUčeni sIPlOj~tý,ch MesllnJÍiCh věd 
~_ú~e se slt:álti Iblllď,to k ,náv,rhu str:<Lil. rríěho--zQJovdnllllQsti úřední. Vy
řknouti rozloučení přísiu~ít()mu sottdnímu- oddělení, před nímž právě 
věc s,e dJ'fiO}edná\la:la (výjimka § 73. 3), pN čemž z § 58 vyplývá, že pfí 
spojitosti subjektivní může býti věc vyloučena k~u cíli, aby pří-
pravné řízení se konalo odděleně, kdežto při spojitostí objektivní 
rozloučení spojitých věcí jest možné jen pro stadium obžalovací a 
hlavní přelíčení, takže( při spojitosti obj~kti~ní přípravné řízení 
se koná vždy společně. *) ~~Qti rozhodnutí o vyloučení je stížnost, a to, 
učinil-li rozhodnutí vyšetřuiící soudce podle § 113 k radní komoře, 
proti jeiímuž rozhodnutí je další stížnost podle § 114; v pozdějších 
stadiích již proti tomuto výroku opravného prostředku není 
(v. však § 365.3, 366.1, a § 41.1 o. ml.). 

o.čill1lk,em 'VYIl'OIUČ'eI!l!Í je1slt t,oliko, že o vy},oučené věoi jedlllá se od-
'----'~>, - ,- , 

dělelně. Na IP'říslušlTIlOlSt soudlU vyJ'oučelní S.allllO vldvu nemá, avšaJk §58 
(§ 74) IPlř.iIP'ouŠ;tí možnost, aiby vy.};oučená věc by:la PQisnoU/p'ena tomu 
soudu, je:l1/ž by b~l ·PI'O ,m Iplřísh.tšný, nehledíc k souběhlU je/jÍmu s jiný
mitres'tními voorni. 

J,elll pN IlwlI1IIlexitě ISllIbjel~tdVlni :nast1:ávaií podle druhého od,slt;a,\J1ce § 57 
(né podle § 73) 'ÚchyJky Jt~m, že záJs.adně-;';'i,oná dalšířfz,em,i jen o 
věcech vyloučených. Chce-li žalobce, aby také o nevyloučených 
věcech se dále jednalo, musí si vyhraditi výslovně stíhání; y této. 
výhradě musí pak podle 3. odst. § 57 býti uvedeny všechny nevylou
čené činy, jež žalobce míní stíhati. Nezmiňuje-li se však toto pro
hlášení o některém z nevyloučených činů, nemá to samo o sobě?a 

*) l. 32, 184. 
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následek ztrátu práva žalobního, leda tehdy, jestliže žalobce se o 
takovém-činu neprohlásil, že míní i jej stíhati, ač obviněný o to žádal, 
aby také o tomto činu žalobce se vyjádřil. Z toho plyne, že:.cnežádá-li 
obviněný o specifikaci jednotlivých činů, stačí k zachování práva 
žalobního ob;cn-é' prohláŠení Úlobcovo, že si vyhražuje stíhání ne
viIo~enýclÍ čin~ 

Konnexita nepusobí v tom směru, že by stanný soud mohl roz
ho'dovati o činu, pro nějž řízení podle práva stanného nebylo zahá
jelll'Ů (§ 441, 'odlst 2, § 523) (nelze spojtti řízení pro činy, nenáležející 
k pfíslušnosťi starmého soudu). Státll1á slOud riO'~hoduje i Ol věce,ch 
Ilmlll!TIlexnkh, ,pol~ud neu,znal 'v~hodl11:ým věc,i, jež jinlaJk l11elpatří piřed l!1:ěj, 
vyJ'DlUlčdtd ,a otdikáz.aiti soudu jdn,ak lPříSlIiJ1Š11lému (§ 15 zák. o stáltlllim 
s,orudě). 

O sloučetní několtka věcí souvisejících k společnému provedení hlav
ního ,Přelíčení v. § 237 a 18.3. 

O e:l e ,g a ce j.elS,t pď'iM,z.árt1í určité itres;tní věd j,inému s'oudu, než 
Ikterý PlOd,le dbeCll1ýclh pr:avddd jest p,říslliušný. iPol1lěvla,dž podle § 94 
úst. I. Il1Iilkdo nesmí býti ,odňat ,g,vému zák'olllnému s.oudci, jest deJe!gace 
přípustna jen výjimečně,.a to v případech zákonem uvedených, jež 
ovšem § 62, § 81, 'vymezlUje dOlsfí:Ohecně"clbia.tem, '~e" delega-ce je 
přípustna z ohledů ,,_efejnébezpečnosti, nebo z jinýchd1iI~~jjí:ch 
důvodů. *) 'Piavo k delega,ci má jen vrchní soud, pokud jde o soudy 
jemu pOdří:iene.- Proti tomuto usnesení, jež soud učiní vyslechna 
vrchního-iH()'kurátora, jest možno si stěžovati u Nejvy'ššího soudu. 
StíŽlnost se podává u soudu, který usnesení oznámil, do tří dnů 

od toh()to oznámení. Tato stížnost jest však přípustna jen, povolil-li 
~r'chní soud delegaci. Jestifženávrh na delegaci zamítl, není, proti 
toinu opravného prostředku. Jde-li o soudy v· obvodu rů'zných 
vrchních soudů, tedy, má-li se trestní věc odníti soudu v obvodu 
jednoho. vrchního soudu a přikázati soudu, ležícímu v obvodu jiného. 
vrchního soudu, rozhoduje o delegaci Nejvyšší 'Soud. 

V určitých případech jest dele,gace již po zákonu nutna, totiž: 
1. v případě § 6 iák::c;pravomoci soudů vojenských z 20. května 

1869~r.z.c~8~]de tu-o-př1padsouběhiivojensk~ch trestných činů 
s obecnými podle § 12 a § 17 vojenského tr. ř. Tu toti7- může k pro
vedení vyšetřování náležejícího k příslušnosti soudu civilního býti 
delegován jiný civilní soud. O této delegaci platí obecné předpisy o 
delegaci, takže smysl tohoto. předpisu jest jen, že současné konání 

*) O jazykových obÍlžích jako důvodu delegace viz čl. 95 jaz. nař. 
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řízení před vojenským soudem jest dostatečným důvodem, aby věc 
civilnímu soudu místně příslušném,U byla odňata a přikázána jinému 
civilnímu soudu, patrně k usnadnění řízení soudu blízkému soudu 
vojenskému, aby výslechy obviněného u obou soudů byly usnad
něny. 

2. Podle § 74 přísluší soudu, jenž rozhodovalo žádosti za zamítnutí 
celého soudu, aby určil jiný soud, na nějž věc se má přenésti. Poně
vadž o zamítnutí celého soudu první stolice rozhoduje vždy sborový 
soud druhé stolice, nenastává ani tu úchylka od obecných zásad o 
deiIeg,cuoi (v. však § 90). 

3. V řízení opravném může soud, vyhověv opravnému prostředku 
tím, žehafYaí ~iíové jednání v první stolici, podle § 288, odst. 2, čís. 
3, 292, 348, odst. 1, 350, odst. 2, 357, odst. 4 a 475, odst. 1, věc přiká
zlati SloiUJdu jálruéimu (v. § 383.7, 385, 386, jež platí i v řízení porofnim; 
ne § 411, ač i tu vrchní soud vyřizuje stižnost přípustnou podle § 365.12 
může pos~upovati podle § 81; srov. § 566.2) .. 

§ 14. 

Spory O příslušnost a úkony nepříslušného soudu. 

Spor o příslušnost soudu může spočívati buď v tom, že několik 
soudů se domnívá, že u nich nastal důvod příslušnosti (konflikt affir
mativní), nebo v tom, že žádný ze soudů, jichž jest se dovoláváno, 
věcí zabývati se nemíní, poněvadž se pokládá za nepříslušný (kon
iIikt lThegwtJivlThí). P,m IQba [plřWléI!dy .stcunJOlví § ,64 (§ 80) ří~en,í 00 řešení 
tohoto konfliktu. Jde-li o spor mezi okresními soudy, které podřízeny 
jsou témuž krajskému soudu, rozhoduje o něm radní komora tohoto 
soudu. Vznikne-li spor mezi okresními soudy, ležícími v obvodu růz
ných krajských soudů, nebo mezi krajskými soudy samými, 
mají nejdříve tyto krajsiké soudy mezi sebou se dohodnouti 
o příslušnost. Teprve nedojde-li k dohodě, rozhodne vrchní soud. 
Je-li sporna příslušnost mezi soudy, které nejsou podřízeny témuž 
vrchnímu soudu, nebo mezi vrchními soudy samými, rozhodne soud 
Nejvyšší (§ 80 zjednod1ušeno). Taloo Iflo!:ob!Old,nutí s.e ,s.tanou po· IVy
siechnutí státního zástupce a není proti nim samostatného opravného 
prostředku. Slovem »samostatného« naznačuje zákon, že rozhodnutí 
tl kompetenčním sporu nevylučuje, aby nebyla příslušnost soudu, jím 
určeného, brána v odpor jinými opravnými prostředky, pokud právě 
nepříslušnost soudu lze opravnými prostředky vytýkati (§ 450 a § 8 
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novely ř. z. č. 3/78). Rovněž možno nepříslušnost soudu uplatňovati 
ještě ve stadiu obžalovacím námitkami proti spisu obžalovacímu 
!podle § 208 (§ 218). IROrzUll11í s.e, že Ihyla-li p'řfsauš:l1!OIst SlO'UcUU fdX'oyá:n.a 
tím, ~e IQfhv,~ruěl1!Ý bY1l dáln [pnw<olP~aítně y IQbža:llOlV;aítliOk9t (§ 219), (§ 229), 
nemůže již kompetenční konflikt povstati. 

Dokud trvá kompetenční konflikt, má každý z proucích se soudů 
předsebráti jen jednání nutná v jeho okrese k zavedení vyšetřování 
nebo ke zjištění skutkové podstaty, zvláště pak všechny ony vy
šetřovací úkony, při nichž jest nebezpečí v prodlení. 

Vznikne-li kompetenční konflikt mezi vojenskými a civilními soudy 
trestními, postupovati jest podle § 39 voj. tr. ř., jak upraven byl člán
kem VIII. zák. z 19. prosince 1918, Sb. č. 89, podle něhož spor o pří
slušnost mezi vojenskými soudy rozhoduje Nejvyšší vojenský soud; 
jde-li o spor s obecným trestním soudem, dohodne se s Nejvyšším 
~QlUlcUem (dodatek k tomu v § 80.2).*) 

Vznikne-li kompetenční konflikt mezi trestním soudem a úřadem 
správním, rozhoduje podle § 3 zák. z 2. listopadu 1918, Sb. z, a n. Č. 3 
(o Nejvyšším správním soudě) zvláštní senát, jenž skládá se ze tří 
členů Nejvyššího soudu a ze tří členů Nejvyš~ího správního s?udu. 
Předsedu tohoto senátu jmenuje vždy na dobu tří let vláda. Řízení 
upravuje § 5 a 6 cit. zák. 

Podle nařízení Sb. Č. 635/20 jest tento zvláštní (kompetenční) 
senát přičleněn k Nejvyššímu správnímu soudu. Vznikne-li kompe
tenční spor mezi tuzemským a cizozemským soudem trestním, jest 
spor tento podle analogie § 48 j. n. ohlásiti ministrovi spravedlnosti. 
Prohlášení ministrovo zavazuje soudy (§ 33 instrukcí pro trestní 
soudy), 

Pokud jde o uplatňování nepříslušnosti, může v přípravném řízení 
je uplatňovati kterákoliv strana ve formě stížnosti podle § 113; ale 
i soud sám, nepokládá-li se za příslušný, má věc postoupiti soudu 
IPHsluŠitlému (379). V,e ",;tadilU dJžaIovacím může i-en sbnf'Qvý SlQud 
druhé Is,tollice do ,ř,e'šení !plřVSlluš:llos1ti Slouooí s'e dáti, a !bo, buď iP'W~o, ,že 
(}lYv~něný ip,odal ip!1101Ťi s[plilsruoibžal!Qlv:acrmu námitky IPrávě z dŮV10du ne
iPHsarulŠruo:s,ti, ,cun.erbo proto, 'ž,e sliee Inálill[tky byly [p'odány z důvodu 

Jiného,aIe sboro1yÝ :SlO!ud dmhé ,stollice ,z 'vla:sl1mfuo [plndněltlu otázkou 
př~sllUŠlll'osVi se Zlabý'va} (§ 212 v.§219, 225). BYII-M obv,imJěJný lP'ravo. 
pllatn,ě dán 'vohža,j,Qiv.ailllolSlt, illJe:I:oe jdž odipoflOva'ti při1s.!ušnolsti sloudu 
(§ 219, § 229), leč že by šIlO o věonou [přísluŠlunst latu ieŠltě že !by bry~1O< 
tvrzeno, že příslušný jest soud kategorie vyšší (§ 261 a 281, Č. 6, 

*) L. 101. 
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§ 286,304). JelTh v lřízení J),ř,ed olktes,n~mi soudy má ,okr,esnís,oud, má-li 
za to, že nooí lPřís.}lU,šný, :poněvadž, Itu jde oz,loči.n nebo iPlřeči:n., tJo 
oznámiti stáltmámu záJStulPcd 'P'řd shol'1O'vém slou.dě iP'rvní s"DoJ,ioe a,nebo 
soukromému žalobci. Odkáže-li však sborový soud první stolice nebo 
vyšší soud vě,c zas'e ZlPět 'Soudu loheslnímu, luemů:že j,i ten,jJQI sioud již 
1P110 OJJepři!slJ,ušnloslt ,ad ,sebe ,olďmíJtllllOIU,f(i (§ 450, § 542). Mimo ·tJo možnlO 
u oIkreslullho Isoudu nelPříslJ,ušnlQlslt soudu vytýkaiŤi j.aik,o dů~od zmateč
noslÍIÍ (§ 468, odst. O. (Podle § 559 neplatí,' bylo by si stěžovati do 
ustanovení hlavního přelíčení.) 

Prorog,ruce 'tr,esHin~ho s'blUdu není možna ; ovšem oo,si 'P!romga,ci IPO

dobného by nastalo, kdyby žalobce podal obžalovací spis u ne
přísJ:\1išn.ého soudu a 'obv,tněný lP'mti. tomu nepodal rná:miHek. Tu totiž 
ne/ll,í 'Pak orgánlU, je,TI!ž (mimO' zmíněný pří'Pad IneiPříslušOJJo!sti věané) 
otázlmu IPlříSlllU'šlno~ÍIÍ by sle :ZaiWlvlaJi (v. však § 219.2 a 225). 

Okolnost, že procesní úkon předsevzal soud nepříslušný, nečiní 
tento úkon ještě o sobě neplatným, pokud právě strany neb soud sám 
v míře naznačené v předchozím odstavci neuplatnily svého práva 
z nepříslušnosti soudu vyvoditi důsledky. Pokud jde o úkony vyše
třovací, stanoví § 66 (§ 82) výslovně, že nepříslušnost soudu nečiní 
je neplatnými, pokud se vztahují toliko na přípravné vyšetřování. 
Soud příslušný má však v takovém případě posouditi, pokud se mají 
tyto úkony opakovati nebo doplniti. Ano i soud, jenž ví, že jest ne
příslušný, má podle § 65 povinnost, objeví-li se v jeho okrese stopy 
nějakého zločinu nebo přečinu, a je-li tu nebezpečí z prodlen~, před
sevzíti ony úkony, jež mohou vésti k zjištění skutkové podstaty a 
k zadržení obviněného. Musí :však příslušnému soudu nebo státnímu 
zástupci ihned o tom dáti věděti a poslati mu spisy o tom sepsané. 

§ 15. 

Právní pomoc. 

Trestní řízení vyžaduje někdy úkonů, jež soud sám předsevzíti ne
může. Jde tu jednak o úkony soudní, jež třeba předsevzíti v obvodu 
jiného soudu, *) jednak o 'ú,kony, k nimž oprávněny jsou jen jiné 
úřady státní, zemské neb obecní, konečně úkony, jež předsevzíti 
mohou jen soudy neb úřady cizozemské. 

*) Podle § 156 může vyšetřující soudce svědka bydlícího v obvodu jiného 
sborového soudu 1. stolice vyslechnouti v místě jeho pobytu za podmínek 
a s výhradami tam uvedenými. 
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Soudy jsou povinny vzájemně si pomoc poskytovati. Zpravidla 
aožádati jest o úkony příslušného soudu okresního (§ 81, 93, 156,220, 
odst. 2, a 415, § 33). tNellllÍ vša~ vyJIQIUČOOO d!ožadOVlalti Is.e pomoci kraj
ského soudu, v jehož obvodu úkon se má předsevzíti. Podobně i 
ostatní státní, zemské a obecní úřady jsou povinny soudům trestním 
býti nápomocny a dožádáním jich došlým s všemo~ným urychlením 
vyhovovat a trestním soudům ihned oznamovati, je-li tomu něco na 
překážku. 

Shledá-li soud trestní nedbalost nebo průtah při vyřizování žá
dosti, s níž se obrátil na iiný úřad, má tuto okolnost oznámiti buď 
tomu úřadu, který jest přímo nadřaděn úřadu dožádanému, nebo 
sborovému soudu II. stolice, k jehož obvodu sám patří. Kdyby trestní 
soud této povinností nedbal"nemůže mu liknavost jiného úřadu býti 
omJu'V'01U {§ 27, § 34). 

Že trestní soudy mohou i ozbrojenou moc vyzvati na pomoc, a to 
přímo, bez prostřednictví iiného úřadu, stanoví § 28. O právní po
moci poskytované soudům vojenským v. § 131-133 voj. tr. ř. 

Jakým způsobem soud dovolává se pomoci soudu neb úřadu cizího, 
stanoví jednotlivé mezinárodní smlouvy o právní pomoci. *) Pra
vidlem jest podle § 26 styk přímý, jenž bývá smlouvami blíže vyme
zen. Je-li pochYbnost,/ má-li se vyhověti cizozemskému dožádání, má 
se soud dotázati vrchního soudu, jenž, pokládá-li pochybnosti pod
řízeného soudu za důvodné, si má vyžádati pokyny ministra spra
vedlnosti (§ 33 instr. pro trest. s.). 

Zvlášť důležitý způsob právní pomoci cizině jest vydávání zločin
ců; za kterých podmínek zločince lze vydati, stanoví jednak § 36~ 
39, 40 a 234, odst. 2 tr. z., jednak zvláštní smlouvy o tom s jednotli
vými státy uzavřené. Postup, jehož při vydávání zločince jest šetřiti; 
st.anoVÍ V'odwblll,ě § 59 tr. Iř. (§ 507-515). O vydání má jedUllatd z!p'fa
vidla sborový soud I. stolice, v jehož obvodu ten, jenž má býti vydán. 
bydlí nebo se zdržuje, a není-li toho, v jehož obvodu jest postižeri. 
Jsou-li tu podmínky vydání, má radní komora, vyslechnouc státního 
zástupce, navrhnouti vydání vrchnímu soudu, jenž, usnese-li se o 
vydání, má své usnesení napřed předložiti ministru spravedlnosti ke 
schválení. Způsob, jakým se má postupovati, vyžaduje-li se naopak 
yYldám,í ZI},QičlÍltlloe z dzdn:y Ina,š<e:mu sloUldu, Sta/llIOv1 § 421 (561). * *) 

O pomoci, jež soudy povinny jsou stranám poskytovati ve věcech 
jazykových, viz čL 95 jaz. nař. 

*) L. 124. 
**) L. 39, 76, 131. 
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HLAVA II. 

Orgány obžaloby. 

§ 1. 

Státní zástupce. 

V'JJyodu bylQj',~~~UQ,JlmČ ústavnilistinav§ 1D1.-99os1.,'3, vysl~vu
je aásadu:~ v ř.ízenLpřed soudy treitl)JJ:IJTi>I~t[i~sada()b~~!o"a~~í. 
Tamtéž bylo upozorněno, že podl~hravidlem jest,-Ž~činy ~e stíhají 
k obžalobě veřejné, kdežto, mají-li se stíhati. k obžalobě soukromé, 
musí to v ~ákon~.lj.TQ::Y-iá.konrtréstním, tecÍ~ v. zákoně, upniv:ujícím 
mat~riál~í~;'á~~ trestni býti výslovněstanov,s:n~'ťro činy.veřejno-
~I).!!í pak I~Il!j~_~~ttlíz~stl:lJ).!!~lstyí, místo něhož stíhání můžeza 
určitých okolností převzíti soukromý účastník~I~st}tuce státního za
stupitelství vznikla v zemích dříve rakouských teprve nejvyšším 
rózhodnutím z 29. března 1848 a cís. pat.ze 14. března 1849, ř: z. Č. 
164, a to pro řízení ve věcech tiskových. Teprve trestním ř~9:~.1!Lz;e 
-----~. ----- -~-~-_. - ~------="- ~~---~~~~-~-~ 

17. ledna 1850 působnost jeho rozšířena na trestní říZetlÍ..yiill,§s~ 
l Státní z~stupitelství jakožto úřad mající obstarávati státní po
VŤI1nost trestního stíhání, přičleněno jest k organisaci soudů. Avšak 
jest to úřad správní, ~~~ by 1Íředgíc,:i bylLjmenováni ze státu-soud
covských úředníků. Jako úřad správní jest také státní zastupitelství 
ve všech instancích od soudů-odloučeno a zaujímá proti soudům 
v podstatě stanovisko strany procesní (§ 40, 1). Jen v určité míře 

/ přidrželo se naše právo vzoru práva francouzského, podle něhož 

( státní zastupitelství jest nejen stranou procesní, nýbrž orgánem 
--~"státu, majícím proti neodvislým soudům hájiti jednotnosti iudikatury. 

f'unkce státního zastupitelství při okresním soudě koná tak zv. 
funkcionář státního zastupitelství (§ 448, § 38, 3), jenž podřízen jest 
státnímu zástupci I(prokurátorovi) při krajském soudě, v jehož okrsku 
působí. Tito funk~áři nemusí podle § 87 až 114 instrukcí pro trest
ní soudy být~tními úředníky, kteří by tento úkol vykonávali jako 

'své povolání. Mohou to p-ýti úředníci kteréhokoliv oboru, zvláště 
veřejné správy, ale i jJluZ-;vé v nezávislém postavení, kteří za určitou 
remuneraci funk<;!}'1Ýto plní. (L. 122.) 

I ~ředníkyk tomuto úkolu zvláště jmenovanými jsou teprve státní 
;/álstlliPCJOIYé.lPlQldl1e § 29 (§ 38) a § 10 zák z 9. IHslllolP~du 1928, Sb. Č. 
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201,' zřízen jest totiž při kaŽdém sborovém soudu I. stolice prokurá-
r-~~_~ _ _ . 

tor s potřebným počtem konceptních úředníků (státních zástupců). 
,Při . vrchním sou~ě zřízen pak jest vrchní prokurátor {má-li 
s~áléhQ náměstka,jmellUje se, »náměstek ~rchníhoPtP,kurátora~0;' J 
rovněž s potřebným počtem konceptních úředníků (státních zástup
ců), a při Nejvyšším soudě zřízen jest generální prokurátor s ~á
městky, jimž příslušel titul generálních advokátů (zákon ze 16. dubna 
1919, Sb. č. 216), jenž změněn, pokud jde o 4l'-edníky v III. stupnici 
funkčního služného, za Jitul »náměstek~~~rálníhoprokurátora«, 
kdežto jde-li o konceptního úředníV~Vl. st~pnici funkčního sl~žIlé
ho, jmenuje se i tu »státní zásttlPée«. '.' v 
Poněvadž státní zastupitelství jest orgánem justiční správy, jsou 

vzájemně jednotlivé stupně tohoto úřadu v poměru nadřaděnosti a 
podřaděnosti. :Funkcionáři státního zastupitelství podřaděni jsou pro- \ 
kurátorovi, proku~áto~ ~ichnímu prokurátorovi, vrchní prokuráto~ \ .. . '.. I 
pak i generální prokurátor 111inistru spraveqlnosti (§ 30, § 39, 45). \ 
Generální prokurátor tedy ne~r~řtaťiidÓ's:ťui)iil'ce orgánů obžaloby, 
není tedy nadřaděn vrchnímu prokurátorovi, což souvisí s tím, že 
vedle funkcí žalobních u něho se uplatňují funkce, související s úlo
hou zabezpečiti jednotnost judikatury. 

Jednotlivé úřady státního zastupitelství jsou organisovány mono
kraticky, nikoliv kollegiátně. Není tu tedy nějakého usnášení se mezi 
úředníky téhož úřadu, nýbrž úřad zastupuje prokurátor u krajského 
soudu, vrchní prokurátor u vrchního soudu a ,generální prokurátor '.) 
u nejvyššího soudu a náměstkové jejich jsou jim podřízeni a povinni <-; 
říditi se jejich příkazy (§ 17 in str. pro státní zastupitelstvO. / 

Na v:enek VysÍllpuje tedy vždy:títag jako celek, takže tu platí tak 
zV·~~§,1!cI.ll:,j~cl~Qtnosti. Z toho vyplývá, že v případech, v nichž pro
kurátor se' dává zastupovati svým náměstkem, platí vůči soudu 
projev vůle tohoto náměstka za projev státního zastupitelství, a pře
kročí-li snad náměstek· instrúkce prokurátorem mu dacné, nemá 
to procesních účinků (otázka disciplinární odpovědnosti proti před
S'tav;eltlému 1lílm IQIvšem IThenlÍ ďIOitčeltla). (§ 39.3, 45.3.) Stejně nemění 

se lna PfIOICelS1nIDm lP'o,s;taveItlÍ lP'l!OikUlrátm,a ničeho ;tím, že jest lP,olvmen 
pOisllouchaltli lPřílIDaizů VlI1chnt1ho IPlfiolrnráJÍlOl1a, .tento [Jak !příkazů mind,stra 
spI1ay·edln'o'Sitd. (O žalobci mládeže v. § 33 o. ml.) , 

V lP,ollllěru me,zd [)II"IQ'kuráÍlmem a fmkd.oQ1ář·em stálŤ1I1ího z.as~iUlPitelliství 
j mezi y,rchltlím !pwkuráJtO'rem a IPfiOIlrurátorem :p~latí tak zv. rzásada 
de'VlO.}učil1í 'a subsltitu1oní. Naldříze'l1iÝ -orgáJn může tOltiž p'oldřfwnéllllu 
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Ul'Č~tý ~lkiOmlOldJJifti a Isám IPwelctslevzíJti (d,elv,o,LuCle § 32 i. f., § 39.2), nebo 
jej IPř~dělliÍli svému záislullIPlCIÍ (,s,uJbsti;tuoe). 

Dalším důsledkem toho, že stáÚ1Í zastupitelství vystupuje jako 
celek jest, že změna v_9sQbě státního zástupce jest dovolena 
v kterémkoliv stadiu procesním, na př. průběhemhlavníh-o přelíčení, 
a nedotýká se !likterak platnosti úředních úkonů samých. . . -

Pokud jde ú J!Jnkcionáře státního zastupitelství, prokurátora a 
vrchního prokurátora, spočívá jejich úloha v podstatě ve funkci ža
l!Llic.e.-proto má prokurátor účastniti se přípravného vyhleciávánÍ 
(vésti vYhledávfiní, § 118), Plř~p'lia'vil€Jho vyše1řov.áiní a hlavního !l)řelí
čení pro zločiny i přečiny, pro něž příslušný jest krajský soud, při 
nětnž jest zřízen, jakož i při odvolacím přelíčení u téhož soudu ko
naného a v řízení porotním, které se koná v .obvodu tohoto soudu. 
Rovněž vrchní prokurátor plní funkce žalobce ve věcech, o nichž 
jednati příslušÍ vrchnímu soudu, u něhož jest zřízen (§ 32, odst. 1, 
§ 40, 42). 

Platí tedy pro příslušnost státního zástupce normy, platné pro pří
slušnost soudu, t. j., že místně příslušný jest státní zástupce u místně 
příslušného soudu a podobně i věcně příslušný u věcně příslušného 
soudu, pokud tu příslušnost není prolomena v jednotlivém případě 
právem devolučním vyššího orgánu státního zastupitelství. 
Poněvadž však také státní zastupitelství jest úřadem v řízení trest

mim ,Čii!!lJI1Ýi1l1, IpIatí li IP'I1O ,ně IPředlPrus § 3 (§ 13), podile n.ěhož V'škhmli lÚIřa
dové v řízení trestním činní mají se stejnou péčí pozornost věnovati 
.okolnostem k usvědčení obviněného i k jeho obraně příhodným a jsou 
povinni obviněného o jeho právech poučiti, i kde to není výslovně 
předepsáno. 

Aby netrpěla důvěra ve státní zastupitelství, zákon přes to, že na 
stáJun~ho zá.sltllllP.oe ,l11iedí j,aJko na :ž.a].olbce, uváidí v § 75 (§ 91) důvody 
v y I o uče ní stá t n í h o z á s tup c e. Vyloučen jest ten státní zá
stupce, s nimž obviněný neb jeho obhájce, poškozený neb soukromý 

ž~lo~c~ jest'''. poměru; § ,67, uvedené.m ~Jo~~_~~_~~o ~ě!t:~~~l'tt 
_!lLY~Cl); a dale ten statm zastupce, ]enz v teze vecFl1~r.slYse1Í Jako 
svědek nebo znalec, .nebo působil jako obhájce, jako zástupce sou
kromého žalobce nebo soukromého účastníka nebo jako soudce (Vy
loučení pro poměr.~r~~su]~A<aŽdý státní zástupce jest povinen, 
doví-li se o ~Vy oucem, zdržeti se od jakéhokoliv zakročení a 
učiniti o věci oznámení svému představenému. 1\1jstQ vylO1JČeného 
státního zástupce nas!.ouPU@Q JI1Íměstek, po případě představeným 
k tomu účelu určený.NarozdíI však od vyloučení soudce nemá účast 
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vyloučeného státního zástupce za následek neplatnost procesního 
úkonu; Zamítání státních zástupců naše právo nezná. 

Pokud jde o působnost státního zastupitelstva, jest hlavní jeho ( 
úlohou dávati podnět k trestnímu stíhání. V tom směru i~ii1Fe'rnrstnr~) 
řád stanoviti buď z á s a d u leg a li t y ne b o z á s a d u op.O r t u- ( 
nit y. Zásadě legality hoví taková úprava, při níž žalobce jen smí ) 
zkoumati, zda tu jsou zákonné důvody k trestnímu stíhání; při zá- ) 
sadě oportunity má vedle toho uvážiti, _~da stíhání jest vhodné, zda f 
11a JlJ. ne_bude nápadný nepomÚ mezi-~áklady trestního řízení a jeho, \ 
výsledkem, anebo zda veřejným trestním řízením se nezpůsobí více I 

zla, než zůstane-li nepatrný snad přečin bez trestu. Podle našeho 
práva platí bezvýjimečně zásada legality (§ 34 »všechny trestné 
ČÍlnJy« a § 87) (stejné pravidlo § 43, výjimky § 44, viz i § 42 o. ml.). 
Rozumí. se, že .1:é:!tg]:ffi.sada se uplatňuje. jen, pokud jde o činy veřejno
žalobní. Při soukromožalobních přene.cháyá trestní řád_QPráv!lěn~mu 
žalobci, zda míní neb nemíní k trestnímu stíhání dáti podnět. 

J;a/kJo s;Ír:aJlla IPlwc.esní má' sltáltní ,zástup.ce zásadllě .wual'Qigické p'O'
stlavell1Í ja~o dnthá ,plr,00e:SItlÍ SlUr.aI!lJa, 'obvliněný. Proto jsou óleno'vé stát
ního zaJSlúU/Pdlt,e.Jslúv:í ,podle § 30 (§ 40) ve svých úkolTIe·ch úř,ednkh m,e

,~záviSiTna~~ři nichž jsou zříze~i, j~j\:2J1l:§j:ln.aopak""S~oUdY 
-1s-;U;é~á ~lSl~niL~.tálliínt:'ZastUiillélŠlvf,lTéž toliko podle·~§·35-Hm' ti:ľ6Že 
Čiriiti návrii'y,' o kterých soud rozh~d~je podle vlastního U\razení. 
Poněvadž však státní zastupitelství jest stejně úřadem, jako soud, ne
podléhá státní zástupce na rozdíl od jiných procesních stran policejní 
ruolOÍ sloludu (§ 108, 235 a 236 a ,oomltr. § 10,127,253). Na:šepráVlo jde 
v uznání státního zástupce jako strany procesní tak daleko, že n.1 

rozdíl od vojenského trestního řádu i od trestního řádu dříve uher
ského omezuje velice moc státního zástupce samostat!'lě,,§i t't1ilah~': 
vati materiál pro obžalobu. Tak přes to, že podle § 34 jest státní zá
stupce povinen trestné činy veřelnožalobní stíhati a tudíž zaříditi, 
čeho třeba stran jejich vyšetření a potrestání příslušným soudem, 
,nesmí IPOdlle § 97, ·odS/t. 2 (jinak § 118),předselbrMi vyšet'ř,ov,ací (lk,omy, 
a to pod neplatností. Jen ve vyhledávání přípravném lestmu podle 
:§ 88, odst. 3 dovoleno,af;ytIřadybezpeč~ostními dal nepřísežně_vy_
sl~chnouti osoby, do nichž se lze nadíti, že mohou dáti' vysvětlení o. 
spáchaných trestných činech a i jiné úkony vyhledávací- může za 
určitých okolností dáti úřady bezpečnostními předsevzíti, Při tom 
může býti sice sám přítomen a může úřadu bezpečnostnímu dávati 
pokyny, jichž tento podle § 36 jest povinen poslouchati, sám však 
te-eufo úkonů předsebráti nikdy nesmí. Tato málo praktická úprava ~ 
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~~evzata j:st Z~áv~~~~~~~zS~é~o, v němž se vY'světluje histo
,.kY: Kdyz totIz »procureur du roi« dosavadní zástupce fiskálních 

zajmu koruny byl za Velk' 1 vv, 

., e revo uce POveren ukolcm zastávati 
V ,tr~st~Im procesu státní zájem na stíhání, vyvinula se teorie že 
st~~m zastupce stíhá; a~e nevyšetřuje. Tím měly vyšetřovacÍ úk~ny 
by tl zbaveny podezrem ze stranickosti, jež by bylo těžko 't't' 
kdyby úř d ťh '" , vyvra I I, 

v.· v . a s I aJIcI sam vyšetřoval. Dnes Ovšem tato námitka znač-
ne uz pozbyla na své přesvědčivosti poněvadž víme v . b 

v t" v. ' , ze am ez-
pecnos m urad am dokonce soud v tomto stadiu procesnI'm nem o v za v"f v ,. uze 

rucI I, ze zaJem na usvědčení pOdezřelého nezatlačÍ do pozadí _ 
pro.stou nestr~nnost, takže úkony vYhledávacÍ bezpečnostního Úř~~ 
~: I sO~duv neJsou Obj:ktivněv n~strannějšÍ, než úkony státního zástup
úk' maJI ~sa~ tu ~evyhodu, ze JSOU považovány za nestranné, kdežto 

ony statmho zastupce by byly přijímány tak kriticky J'ak p , v 
VYhled' "k k ' rave 

, avac:. ~ ~ny, p~ ud není možno je předsebráti za účasti obou 
&t~aJI1~ by ?'nJI'lllaJ~ Ib!,~ měr1:ro Proto § 118 přenáší vyhledávání na 
s~atnzho zastuiJJce, lenz Jen muže mimo obvod okresního soudu svého 
sldla dáti VY~ledáván! ~ředsevzíti soudem okresním, a musí dáti sou
dem vYkona~ })~oudnz ukony vYhledávací« (§ 122), »zajištění důkazů« 
(§ 133) a v~setrování (§ 128). (L. 59, 67, 77, 79, 82, 84, 196.) 

~,~~bJ_eJ~t . ~rr~~I~lÍIl1iiho stflhállllfj e~~t~MlIÚ!1Lzás,tuaJ,ce-dQQ1mus Utis. Jeho 
JllSiro'LlPe'!Wll IOd ~tíhálnÍ v Ikrt'erémlmlliv s/tladilU! PlfOoosll1í:m·.ai;a;o,~1iVíre. 
,k;~.~ ,soud 'odebéře ~e k rprolnvdě (§ 259, 2), p,řed siQ1udem lP'O'f,o,t~~di 
ch~!le, ~d~,byly přečteny otázky (§ 324), končÍ se proces; zastavením 
v nzem pnpraV'11ém {§ 90 a 109, § 134) rozsudkem osvobozujícím 
(§ :59, ~d~rt. 2; usnesením § 282) v hIll,wl11Ím přeHčeltlÍ. Ovšem hledě 
!k,~sade. § 3 (§ 13), ltlJell1Í 'jeho. věcÍ, alby IUjpJatň<Olvaď jen momenty, mlu
VlCI protI obviněnému, nýbrž má podle § 34, odst. 2, k tomu přihlížeti 
aby se náležitě použilo všech prostředků, vhodných k vyzkoumání 

pr:;dY., Kv:omu cíli může svými návrhy působiti na postup soudu jak 
v nzem pnpravném, tak v hlavním přelíčení. V ~alovacím 
V~~á strunLzástupce nejdůležitějšÍ svůj úkon. Tu totlžTcjřffii1:'-
laCl obzaloby vymezuje obor působnosti soudu pro daný případ. 
Podle ~ 267 (§ 280) jest totiž soud návrhy žalobcovými vázán jen 
Potud~vze nesmí obžalovaného uznati vinným činem, na nějž ani ne
~:s~erovala původně obžaloba, ani nebyla rozšířena v hlavním pře
h:~vm. Z t~ho p!yne, že soud je sice vázán individualitou činu, pro 
neJz bylo zalovano, nikoliv však právní kvalifikací jíž se činu v ob-
žalobě dostalo. ' 

Naše právo jde ve zdůrazňování nestrannosti státního zástupce tak 
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daleko, že mu dává dokonce právo, aby podával opravnur:Q§tf~(nty ( 
d v,e'/PIrolslPéch lolb~a~olV1aJného (§ 282, 283,346 a 354, § 347). ! 
-;~~F>~n-ěYadž tedy státní zástupce není jen orgánem obžaloby .. nýbrž .-.. 
f',~á naJpiomálhati ,soudu k 'obj.e'Vell1í-;Pravdy,dává-rlll,~ t·~~~sltlní řád něMerá 
práv,a, lPře'SlélhuHcÍ Plráva-'P'woeSIr1Í Is'tmm;y. Tak jmernoVILtě :plodfe § 34, 
odst. 2 (§ 40.3h~j,eslt stMiní z<ÍJsIVuJ)ce qprávněn tkd;yk,oaiv o' s'tavu_~§-e-_ 
třovárnÍ, ikter,á j~iQrU v běhu, s:e mformOlVia't _<tlJ.'lhlé..4.!]ii!tÍ111la~O'-spisÍt nebo 

-t~~1j~e~~t~~1l~~ j::~~~~~~~:!::~~~o~I~~~:~ :~~~;§.:~ 
od~lt. 2 (§ 40.2), můž,e @M!řJJ'ftlúímern p,řli lki~~cié a)iQ,ra><l~._~b.'.()I:rQyé.h,o;,:§'QUJ4Iu. 
pokud není jejím předmět~~hodll~tí, jeŽ-~~··~á učiniti v hlavním 
přelíčení nebo při roku nařízeném k odvolání anebo ke zmateční stíž
nosti; nemá však práva, aby byl přítomen při hlasování a usnášenÍ. 
V celé' řadě přípaclÓ·c)statně předpisuje mimo to trestní řád, Úroz
hodnutí so~dní má se státi po slyšení státního zástupce (vrchního 
pJ:1OkurálílOrra, g'e:neráI1nÍhO lP'f'Olwurát,om); 11Ia :plř. § 54, 59, § 513, 62. 
§ 81,64, § 80, 113, 114,§369, 210, v. § 219,295, § 395, 296, § 402,341, 
§ 345, 362, § 417, 410, ne § 488, 411, § 490, 421, § 501, 427, ne § 256, 
429, § 517,469, § 563,491, ne § 60( 493, § 601. 

Zcela výjimečné postavení má potom v organismu státního zastu
pitelstVÍ gen e r á I n í pro k u r á t o r. Zmínka se již stala, že není 
v hierarchIfOiiáiiustátriího zastupitelstvfnadřaděn vrchnímu stát
nímu zastupitelství. To souvisí s tím, že generální prokurátor.Il:e
vystupuje před Nejvyšším soudem jako strana procesní, nýbrž jako 
nejvyšší ochránce jednotnosti práva ve státě. Proto účastní se přede-. 
vším rozhodování Nejvyššího soudu o zmatečních stížnostech 
(§ 286, 287, 296 a 346, §378-382) nikoliv jako žalobce, nýbrž zákon ( 
mu p'řenechává ll1Ia vůli, aby se lP'oS1ta:vill buď lna srtraru,u ŽialujkÍ nebo ) 
na stranu žalovanou. Není též nijak vázán, aby se zastával zmatečn! 
stížnosti státním zást~pc~;-podané~~Ovšem nejsa nadřaděn-státnímu ( 

zástupci, llení též. oprávněn jeho zmateční stížnost snad odvolati ») 
(jinak § 378). 

Okol generálního prokurátora hájiti jednotnosti práva jest zvláště 
patrný z toho, že-jedině on má mimořádný opravný prostředek, tak 
zv. zmateční stížnost pro zachování zákona lJodle § 33, odst. 2, a 
§ 299 (§ 385), mířkí k tomu, aby Nejvyšší soud posoudil, zda jakým
koliv rozhodnutím soudním, ať je to rozsudek, usnesení nebo výkon 
soudní, nebyl porušen zákon. 

K výkonu své p~avomoci potřebuje státní zástupce všech stupňů 
někdy srOiUJČ~!11]rosti iirných úřadů. Proto mu § 36 (§ 41) dává !prá-Vio, 
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aby ~~tur>qy~Ls jinými úřady než soudy v přímý styk, dokonce 
i právo_~ovo!ati se ozbr~jené moci přímo. úřady b~~ečnostní a 
jejÍcn-orgánové mají dokol1ce rozkazů státního zástupce poslou-
chati. *) -

Z kruhu strany procesní vystupuje státní zástupce konečně tam 
kde jde o výkon, trestu. Tuto působnost státního zastupitelství Vy~ 
mez'uu'Í § 397, 401 :až 405,407 a 408 (§ 497), v1edle ,tohiQ \paik 'P,olkud jlde 
o úo~s.te:nSltví Istátní<l:JlO záls.hllP'oe v klomilsli pw· vý:Jmn t'Te.s,tu v s!~mQl
vazbě obsahuje ustanovení § 11 zák. z 1. dubna 1872, ř. z. Č. 43 a 
v komisi pro podmínečné propuštění z trestu § 12 zák. ze dne 17. října 
1919, Sb. Č. 562. Až do výnosu minist. spravedlnosti z 22. prosince 
1921, Věst. Č. 3/22, měl vrchní státní zástupce i určité funkce správní 
a v dohlédací, pokud jde o samostatné trestnice; tímto výnosem byly 
vsak tyto funkce přeneseny na ministerstvo spravedlnosti. 
Před státním soudem podává obžalovací spis státní zástupce soudu 

příslušného podle obecných zásad. V hlavním přelíčení je podle § 8 
zák. o stát. soudu, Sb. Č. 51123 veřejným žálobcem vrchní prokurátor 
v sídle státního soudu nebo jeho náměstek, ale podle § 20 téhož zá
kona může ministerstvo spravedlnosti zastupování obžaloby přenésti 
na některého jiného státního zástupce. 

§ 2. 

Soukromý účastník. 

(P·odle § 4 (§ 2) mají Ise lllá:mkysiQukr,omo[J,ráv~í 1 trestných činů 
vyplývající na návrh poškozeného zároveň v trestním řízení vy
říditi, nejeví-li se pro nutnost dalšího jednání nezbytným odkázati je 
před soudy civilní. Důvod tohoto opatření jest v tom, že soudy trestní 
jsou pokud jde o kvalifikaci soudců stejně vypraveny jako soudy 
civilní, takže by bylo často mrháním sil i prostředků, kdyby soukro~ 
moprávní právní následky činu byly řešeny odděleně od těch práv
ních následků činů, které nastávají ,podle práva trestního.~So_l:l.~~_ 

*) Mímo obor trestního procesu vystupuje státní zástupce ve věcech no
ťářských podle § 23 not. ř., ve věcech zbavení svéprávnosti podle § 26 cís. 
l1ař. z 28: června 1916, ř. z. Č. 207; může též zastupovati chudou stranu v ci
vilním řízení soudním podle § 19 zák. o o. s., konečně pověřen je funkcemi 
žalobce v disciplinárním řízení, a to pokud jde o soudce zák. ř. z. č. 46/68, 
o nesoudcovskéúředníky soudní nařízením ministerstva spravedlnosti, Věst
ník čís. 5/14, pokud jde o notáře zák. ř. z. Č. 75/71, pokud jde o advokáty 
zák. ř. z. Č. 40/72. 
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úkonů v trestním proce,su mířících k tomu, aby v jeho rá~:~,,~říZenaJ) 
byla také otázka soukromoprávní, nazýváme ř z e n m a drr :fe s'" 
ním. Ten, kdo uplatňuje v trestním procesu své soukromoprávní ! 
nároky z činu Vyvozované, nazývá se s o u k l' o II Ý m ú č a s t n í- y 
k e m čili adherentem. Soukromým účastníkem jest tedy podle § 471 
káždý, komu bylo v 12 ráve ch-ublíŽeno zločinem ~ebo přečinem, ktery ~ 
se má stíhati z povinnostI úřední a kdo pro soukromoprávní své ná- iř 
rolky 'z <ČiIllU vyvoZJovalné se ik ,tr1eštítimu 'řrz·e,nÍ př.i[JiQjlQ. (Pq,d!{3 }49 ~ 
může býti soukromým účastníkem každý, jehož právo bylo přímo I 

, porušeno ~h;~-Ú~o trestným činem stíhaným na veřejnou žalobu, 
stát jen, uplatňuje-li své nároky soukromoprávní. Připojiti se možno 
iieipozději před skolnčením ús~ního líčení, byl-li však poškozený v hlav
ním přelíčelní vyslýchán jako svědek, do konce tohoto výslechu nebo 
ihned po '(lěm.J iP'OId1e § 449 j·es.t rno~IllIO p,fi<plojdlti :se k řízelllí i pro pře
stupek stíhatelný k obžalobě veřejné. (L. 25, 83.) 

Iilavní podmínkou toho, aby někdo jako soukromý účastník mohl 
vYstupovati, jest dvojí: jednak;'aby právě jemu v právech bylo ublí
ženo trestným-činem, jednak, alh z tQhoto činu Vyvozoval soukromo
právní nároky proti obviněnému. Z povahy řízení adhaesního zdá 
se ml vyplývati, že i právní nástupce poškozeného může býti sou
kDomým úč:a,s,Unikem,8Jč j.est tOSlp1onno (rozřešené v § 53). 

P.woesní p,olS'Í:a:v·ení s'0IUlkrlcrrné:ho 'Účastníka dá:no jest tím, že Vyst,u- {I 
pu}e v,edle .veřeljlll:ého ,žallobce k ,obháj,ell1í 'syý·ch s,O'ukromo:právnkh 
nároků. Z povahy věci i ze sroV'llání § 365 a 371 vyplývá, že tyto 
soukromoprávní nároky mohou býti buď nárok na náhradu škody 
nebo nárok, aby určité právní jednání nebo právní poměr byl úplně 
nebo částečně prohlášen neplatným. Jen otázku neplatnosti manžel
ství trestním procesem řešiti nelze. 
. -Ačkoliv konečným cílem adhaesního řízení jest domoci se rozhod
nutí o otázce soukromoprávní, není soukromý účastník vyloučen ze 
součinnosti i pokud jde o řešení otázky trestně-právní pro rozřešení 
soukromoprávní otázky prejudiciální. Možno tedy říci, že soukromý 
účastník jest vedlejším žalobcem. ' 

Práva soukromého účastníka jsou tato: 
1. v řízení přípravném může, napomáhati svými návrhy státnímu 

zástm;Cia vyšetřujícímu soudci nejen v t0111, co by sloužiti mohlo 
k odůvodnění nároku na náhradu, nýbrž i v tom, co by sloužiti mohlo 
k usvědčení obv.iněného. K tomu cíli může nahlížeti do spisů, nejsou-li 
tomu na odpm :z.V'láštní dŮV10dy (§ 47,čfs. 1 a 2, § 50); 

2. k hIavlllJrmu př6Hčell1Í obešle s,e 's'Qluikromý rúčastlník s d,Qldatkem, 
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že IV !p1řiIJ,él!dě, .že by se In6do\Sltia~v,i:l, Ipřerlíčení př,e:ce bude ikorná:no a že 

j.eho ooVIThy by ,se četly .ze ISIP1isů I(§ 47.3, § 231.2). Není ,tedy IV ří'zení 
adhaesním analoga kontumačního 'rozsudku. Soukromý účastník 
může též obžalovanému, svědkům a znalcům dávati otázky, nebo již
~a~ I.>telíčení obdržeti slovo k jiným poznámkám. Na konci přelíčení 
obdrží slovo ihned po státním .zástuPC(i, aby provedl a odůvodnil své 
nároky a učinil ty návrhy,o nichž si přeje, aby v rozsudku bylo roz
hodJnltit~(§-47, čís. 3,'§278.4);' , .' , 
- ,i' p;ráVlo k !plodání'opravrný.ch iPToOIstiíed!k:ůlPl110iti wz'Sudilm tres,tlního' 
&o.udlrlSib!U1knoriiý- Úloa,slmÍtk Inemá (§ 372). (Má omezeně § 389, o jeho 
úcasti I/Jři úst/ním líčeníopraviIlém § 381.2, 396.1.) J,en pmti wZisludíkm 
o'kre,srr1Íh!o s,oill!du .může IPloda/td ,odvlQ\lání. aVŠél!k jen P110 své nánoky 

SOIll'IDl1ormolPlrávUltí(§ 465 .i. f., § 539.) Ovš,em má VŠ'a'k p<odJe § 372 právo. .. 
nespokojí-li se s náhradou trestním soudem mu přiřknutou, nastoupiti 
po-řáci práva civilního. (L. 16, 123.) 

Funkce soukromého účastníka nevylučuje funkci svědka, takže 
soukromý účastník i jako svědek může býti sly:šen (§ 172 a 241~ 
§ 49.3). 

I 
Teoreticky nejdůležitějším právem soukromého účastníka jest, že 

•... /f':,a. ,po,dmÍlneik§ 48 a § 449, § 106~108, mŮže lna místě stáltnLho eástulPce 
,. / převzíti trestní stíhání. Tím stává se .ze soukromého účastníka p o d

" I ;'p Ů r n Ý m ž a lob c e m, ; vedlejší - strany procesní strqno~ hlavm .. 
N J Ct:"'191.) " ' 
, " 

1_"-_ Důvod tohoto zařízení jest v tom, že naše právo stojí na stano-

I 
I vmsku zálsady Jelga,Iilty. _Pokud 'lJY platila zásada ol/Jortunity, byla by 
, ovšem subsididrní žaloba vyloučena,' srov. § 106.5 a § 42.2 o. ml. Kdyby 

tedy stlťnf .zástupce ';tprohřešil proti této zásadě, má tu přesto býti 
možnost dána provésti soudní proces. Tu pak naše právo považuje 
soukromého účastnÍlka za osobu, do níž nejspíše je možno se na
díti, že puzena snahou domoci se svých nároků soukromoprávních. 
převezme místo státního zástupce břemeno trestního stíhání. 

Kdežto však(k tomu, aby poškozený se stal soukromým účastní
,kiem, ,llierní iP,odIIe' § '47 (§ 49) ItB"eba: ,f,oiI"máJIrnílho lThěj:aJkého Úlk'O,lllU PTiOJces
nLho (nějaké žlaJl10iby jalIDo v ,c,ivlÍlllTh'Ím IPmc,esu), nýbrž stačí pouhé IPYIO

hlášlelní (v. však § 49.4), jlelŽ lovš,em m~[ le sltiá.td IU SIOIU. dU. !l1iejd.éle dJ() 
počátku hlavního přelíčení,)est k tom by soukromý účastník se 

stal subsidiárním žalobcem třeba zvlašt HlO usnesení soudníhq.j R,í
Z'el1!.o p~ř!puštění soukromého účastníka za subsidiárního žalobce jest 
;ůzné podle toho, Y Kterém stadiu procesním státní zástupce od stí
hání ustoupil. V § 48 rozeznávají se v této příčině tři stadia: 

·t 
! 

.. 

1. Stadium od udání trestného činu až dqJ(Q!lf..eJ:)típr~aYE~!!o._~ 
1Jledav~áiií .. Je~y v tomto stadiu st~~t.nj~ás.tl!P,c~ buď hned nebo po 
;~~vedenén;-přípravném vyhledávání ()dmítne trestní stíhání Jlebo 
:zamítne-li poškozenému jeho udání, má poškozeného o tom vyroz
uníěti..Poškozený má p<;l.k právo připojiti se k trestnímu řízení a pr~
hlásiti, ž,e navrhuje zavedení přípravného vyšetřování. O tomto na

'vl1hu fiOIzhodujle f>a,dlnÍ ~olillOlm (s malými úchylkami § 106 a 108); , , 
2. stadium od počátku příprav!!.~h9.Y,Y§~tř9.y'~ní !t1ebod podanl 

spisu obžalovacího do~hvíl~;'kd.Y obviněný byl, pro čin prav~pla:n~ 
,danv obžalovanost. V tomto stadiu jest podle' § 37, Vyk. nar. veCI 
.sollClu, aby vyrozuměl soukromého účastníka o tom, že státní zá

stupce upustil od stíhání. Obdržel-li .. ~_~1:1kromý účastník toto ;yroz
umě.ní má ~hůtiu tří drní (patnáct dní) od do.mče:ní, jtnedo,slta:l-h snad, 
nedop'atřením tohoto vyrozumění, má lhůtu tří měsíců od zastavem 

vyšetřování k tomu, a2~Jlrohlffio~il,žesetrvává na stíhání. ~ tomto 
prohlášení musí býti přesně označen obviněný i čin mu za vmu kla

dený.O prohlášení rozhoduje pak vrchní soud (tr~stní k~mora l~tvl 
Š t07) jenž, neuzná-li, že státní :á~t~pce y?~l v pr:;u.~, :e tu \ 
skuteoč,n:ě lThelní důviQldi't ik dalšímu 'stíhanr, mandl, alby IPn[HaVn~ vy
šetřování se zahájilo (byl-li obžalovací spis podán jen na zák!ade VY.
hJ.edáváUltí) ,anebo aiby s'e V!t1ěm :J)'0IkračovaJvo (§ 108). ,I~yl-Ilii vsaik,lObv[

něný již vyls.J.ec!h:li'1.11t, může bez pr,o'ved,emívyš,et'řovyá'ní, P'~ IPyď'í,p<lidě ~e.z 
obžalovadho .SP1i.SU sbo'ro'VÝ :soud ,clmuhé ,sltohce vy1r!k:nioutI, ze 'se IO'bVl-_ 
:něný dá'vá v ,oibž,aJ.o'va,te1ino,si (nerravidelné dání v obžalobu osnova 
nezná); .. ~ , y 1 

3. třetí stadium trvá od chvíle, kdy obviněný 9)1'1 dan,V ob:a.o;a
no st do počátku hlavního přelíčení. Tu má ,o ustoupení vereJlleh~ 
';'lob'cesoud učiniti oznámení soukromému účastníkovi,-jenž pak ma 
z:áVO ve třech dnech u soudu první stolice prohlásiti, že při stíhání 
]) ~vV"-'./' .. /V'/'/V''''/\ '\ ,~_ 
setrvává (§ 48, čís. 3). , , 

Učiní-li toto prohlášení, ne,ní pak již třeba roz~()<i~utI,~oudmho 
, . h připuštění poněvadž jakmile nabylo vydání v obžalpvanost o Je o, ,. , y. 

" . mOCI· nemůže soud trestní nic jiného učiniti, trva-h opravneny 
pravm '.' , V Iv , . 2?O 
žalobce Při stíhání, než naříditi hlavm prehcelll (§ 210, odst. 1, '" 

a 221)., v IV' , 
. Ustoupil-li státl:lL ~zástupce mezi hlavní,m, ~rehy~e~I~, musIBsoU
kromý líčastll.ík prohlášení, že trvá při shham, UClllIÍl Ihned (s 255, 

.oa~~;~k' o ná~:hu podpůrného žalobce se stejně jako v případě uve

de;é~ ~·před. odst. rozhodne rozsudkem; má-Ii totiž soud za to, 
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ž~ ;~ou~romému gčastníku1!~I):řj§lll~íprávo Vystupovati jako sub
sl~larm žalobc~; musí podle § 259" čís. 1, vynésti rozsudek osvobo
ZUJící (výslovné připuštěni § 108.2). ' 

V v, 'v 

_~_~1Luu:,e.s.t..u-pkovém není fáz'Íprocesních tak ostře od 
sebe odděl~ných jako v říiení před sborovým soudem a proto stačí 
po~le §449, jestliže v případě, že funkcionář státního zastupitelství 
odepře stíhati, soukromý účastník učiní návrh na zákonné potrestání. 

V řízení před státním soudem nemá soukromý účastník práva po
~a~ obžalobu podpůrnou (§ 14, odst. 3 zák. o státním soudě, Sb. 
c. b1l23; v čl. XLlV-?l.;.. ,Rozumí se, že ani v řízení před stanným 
soudem tohoto práva nemá (arg. § 441, odst. 3). 

v Je-li několik soukromých účastníků oprávněných k podpůrné ob
zalobě pro týž čin, stane se podpůrným žalobcem ten z nich jenž 
pr~ní příslušný návrh učinil a ostatní jsou pak k němu zase ~ po
meru soukromého účastníka ke státnímu zástupci. Kdyby několik 
soukromých účastníků podalo návrh společně neb~ současně, bude 
se postupovati jako v případě, že jesttiL několik soukromých žalobců 
(výslovně up,raveno v § 113.3). 

Ze subsidiárnosti funkce subsidiárního žalobce vyplývá, že podle 

I ~v49, ,~dst. 1 (§ 51.2) má stá,mí zás.tup.ce i v přÍ!Padě, ž·e smvkrlOmý 
/
1
\ ucastmk nastupuje jako žalobce, právo zjednati si vědomost o stavu 

trestního řízení a má kdykoliv právo, aby soudní stíhání opět pře-
vzal; .tíJ!1 ovšem subsidiární žalobce stane se zase soukromým účast
níkem.~· 

",~;P;~Q~~~SIl:l:Í E-~~~~~~e~~~~r:n~~,o~~aj,~b:~jest p.odLe § 49 (§ SI) ,cunaJ,s>-
ff/ .J~~:!ttt; .J,cuklO ip.931t~".~~~.:~'9'UJk~omé~,o ž'a:llOlbce. Rozdtl však sPlolčÍvá 

v tom, že : '. " ., '.' , 

, 1. nemůže iP,odMli s,pd's lob~a:r.orv,ad Ibe~ předchoziího přÍiP'ravll1iélho vy
šeťřování (§ 108.1); 

2. iP,roúi 'UJsn,els'enÍll:n .r:<tdní lmmory :nemá 'oplra vn ého plliO<s.tředku mimo 
_Sltí~ŽTI!ost ·cLo ,z.ast:aveIl1iÍ iP'řlpraVl11ého vyš,ewovánÍ (v. však § 365.2); 

3. z opravných prostředků proti rozsudku má toliko právo odvo
lán.ra. to ještě jen.P9J.llc:l, pokud jest yyhraženo soukromému účast
,níku vůbec,!~dy jak plyne z§ 283, 345 a 465 jen z rozsudků soudu 
okresního, a to ještě jen pokud jde o výrok o nárocích soukromo
práVil1k~ (jinak omezeno v § 389, 559.4). Náv,rh IrIa OOOOVlU řiz~:í po-
~~,ti nemůže (§ 410.4); . 

4. propuštění obviněného z vazby nemá se zdržovati pro právo,. 
pfíslušející soukromému účastníkovi nastoupiti jako podpůrný žalob
ce ve_stadiu od podání spisu obžalovacího nebo zahájení příprav-
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ného vyšetřování, do doby, kdy obviněný byl pravoplatně dán v ob
žalovall'ost:-Vpozclějším stadiu má radní komora podle svého uvá

. žení f.Ozhodnouti, má-li se propuštění uvězněného obviněného od
ložiti (§ 49). 

§ 3, 

Soukrom'ý žalobce. 

podlle § 2, odslt. 2 (§ 43, 46) js'olU'PřÍ[p'ad~,.kdy_sí~ha,ti ,tr,es;tnÝ čin.pří- j 
~l uŠ.I"s.'.',QrtllHommkovivýjQ,'mlmu, talkže :čjl1.c!DllsLlJýJjiiZ;yllá:šJ ě jalk!~' s~'.u~' ~ 
kromožalobní v trestním zákoně označen. Jinak jest veřejnožalobní. 

Za kriterion práva stíhacího udává § 46, že to musí býti někdo, 
kointi v jeho právech bylo ublíženo. Ze srovnání § 46 a § 2, odst. 2, ' 
vyplývá, že slova »komu bylo v právech ublíženo« mají v § 46 po

někud jiný smysl než v § 47 (kde jde o soukromého účastníka). Kdežto J 
při soukromém účastníku stačí a požaduje se, aby činem porušena byla I 
nějaká norma soukromého práva tak, že subjektu tohoto práva vzniká I 

nárok soukromoprávní proti pachateli, neznamenají tato slova v § 46 
nic jiného, než že k soukr.omé obžalobě povol~njest ten, koho trestl1í I 
zákony za subjekt práva žalobního uvádějí. Právo, v němž mu bylo 
ublíženo podle § 46, není tedy než právo požadovati, aby jiní zdrželi 
se činu jako soukromožalobní trestný čin v zákoně označeného, bez 
ohledu na to, zda z této »poruchy« vznikají ještě další právní násled
ky, jmenovitě soukromoprávní. (L. 166, 58.) , 

tZáil\.OIIli (v. však § 113) illieZil11liňruj,ese 10 !plřÍ!Padě, Nely z té~ož trest
né1:i()Čiř1U vzniklo žalobni právo několika osobám. Z povahy věci 
však dlužno za to míti, že tato práva jsou samostatná, že však toliko 

~--- ~-,.~ .. _-
jediným procesem mohou býti vyřízena, poněva_dž právě v trestním 
pro~esu nejde o nárok soukromníkuv na trest~ nýbrž o nár~k-státu na 
trest a tento nárok se může vyříditi vždy jen jediným procesem. 
Z toho plyne, že z'ánik práva žalobního u některého ze spoluopráv
něných nemá účinku na práva ostatních (IlL12ř.j~st1iže!!~který ze 
spoluoprávněných zemře, čin promine, nebo o právo žalobní přijde 
promešká.ním lhůty). Naproti tomu, j~~milť! jeden ze spoluoprávně:
ných žalobu vznese, mohou ostatní jen k procesu přistoupiti, a to ještě 
jen v tom stadiu, v němž proces právě jest. Z toho vyplývá další du
sledek, jenž' ovšem jest vysvětlitelný jeTI ITm;'že' zákonodárce věc 
výslovně neřeší, že totiž, byl-li o činu již proces proveden, nemohou 
osjl;ltní spoluoprávnění již svého, práva žalobního užíti. (LogičtějŠí by 



bylo, aby pravidlo toto platilo jen v případě rozsudku o'dsuzujícího 
nebo takoVéh90svobozUjícího, přt němž důvodem osvobození jest 
okolnost, čerpaná z práva materiálného.) Jen v případě, že řízení 
bylo zastaveno nebo vydán rozsudek osvobozující pro nedostatek 
žalobní legitimace jednoho ze spolužalobců, není vyloučeno, aby pro 
týž čin některý jiný spoluoprávněný žalobu podal (viz § 363, odst. 2). 
Rozumí se, že Vystupuje-li v procesu několik spolužalobců, nemohou 
dispositivní úkony jednoho vaditi žalobnímu právu druhého. Tak 
ustoupí-li jeden žalobce, dlužno v procesu pokračovati, dokud ne
ustouPÍ také ostatní. (L. 19, 21, 24, 26, 148, 173.) 

Legitimace k žalobě jest stejně otázkou, kterou v procesu jest řešiti, 
jako jiné okolnosti, na nichž závisí odsouzení obviněného (§ 259, 
~~'::,.1)· .Qtá~lf<l,:c:lglyomávněnýž.aIQbc:e může svou věc vésti sám, á-" -
~dy zaň ji ,:,~.qt::j~11Q~zák9.n.nÝJástupce" nej1Í v trestním řádu řešena 
(v. VŠ~-~1?5, 112).!..~ě~o,Ži ,s,é',~~~~řť&v:ó.jivaJJ~,;d~I~I;<!:clU pro' 
tvrzem, ze Jen osoba svepravna muze Jako soukromy za10bce vystu
povati, kdežto za nesvéprávnou právo žalobní vykonává její zákon
ný zástupce, nemá tohoto smyslu; pravíltoJiJ~.l1, že jak soukromý ža
lobce, tak soukromý účastník, tak jejich zákonní ~ástupcové (rozuměj 
v případech, kdy místo nich mohou Vystupovati) JSQu oprávnění zří
d!!Lprocesního zmocněnce. Kdežto však pokud 'jde o soukromého 
účastlllÍlka, § 365, odst. 2 (§ 52) ,stalliO'ví,ž,e z,a Illesvéprávné vystupluj,e 
jejich zákonný zástupce, nemáme podobného ustanovení u soukro
mého žalobce. Jest tu též situace jiná. Kdežto soukromý úČastník 
uplatňuje pořadem pr~y.§l. trestníhosQukr0111é své nároky, a jest tedy 
odůvodněno, aby tu postupováno bylo po~ll~~'orem ovládajících vů
bec uplatňování soukromoprávních nároků, nejde při soukromém ža-
!?bci o nárok soukromý, nýbrž o veřejnoprávní oprávnění uplatňo
vati státní nárok na trest. Poněvadž pak trestní právo neřeší otázku 
zákonného zastoupení při výkonu této v~řejnoprávní funkce, dlužno 
souditi, že ,zásadně Ig,z,<ÍK.ogn:iT ~ástup~e yystupova;i.Jlemlt.žJ~"Jím 
dospíváme k pravidlu, ovšem spornému, že podobně jako u obvině
ného i u soukromého žalobce způsobilost k procesnímu jednání splÝvá 
se způsobilostí k procesu, obojí pak s faktickou schopností býti jednak 
objektem, na němž trestný čin byl spáchán (na př. objektem urážky), 
jednak s faktickou schopností vystupovati před, soudem. Jen nedo
statek jeh~ pr~vnické zběhlosti mŮ~,e býti sUPJl~y~n Pp~J1l~, 
podle § 50 I. f. Uchylkou bylo by v pnpadech, kdy trestní právo ža
lob ní jest dáno k ochraně soukromého práva, jako jest tomu v přípa
dech zasažení tak zv. immateriálních práv, souditi, že tu platí o pro-
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.ce sním právu a zákonném zastoupení nesvéprávného normy práva 
,civilního. Podle § 52 řídí se zastupování nesvéprávného soukromého 
lÍčastníka předp~sy občanského práva. Při soukromém žalobci platí 
to podle § 105.3, zakládá-li se oprávnění k návrhu na porušení práva 
povahy majetkové. Jinak jen do dokončeného osmnáctého roku,' je-li 
tu odpor zájml't mezi zák. zá'stupcem a oprávněným, jmenuje zástulpce 
soud. Dopustí-li se pak zák. zástupce trestného činu na oprávněném, 
činí návrh ~nikoliv žalobu § 112) poručenský soud sám. (L. 53, 57, 
58, 143, 167.) Z § 50 vyplývá,že i svéprávný soukromý žalobce (a 
.soukromý účastník) může procesně jednati svým zástupcem. Od zá
stupce, pro nějž zákon nepředpisuje zvláštní kvalifikace, jest lišiti 
právního poradce. Zástupce jedná mís t o oprávněného, právní po
radce v e dle něho. Ovšem může obojí funkce splývati. Plná moc zá
stupcova řídí se smlouvou; soud může, pokládá-li to za vhodno, ulo
žiti soukromému žalobci (soukromému účastníku) vzdálenému od 
soudu, aby jmenoval zmocněnce tam bydlícího a může jim uložiti, aby 
si zvolili právního poradce. Právním poradcem může býti jen osoba 
zapSiaJI1á 'V ,seznamu 'obhájců (v. však § 48). K žáJdos'Ťi sloUikwmého ža
lobce může státní zástupce převzíti jeho zastupování (§ 46.4). (L. 89.) 

Soukro)TIÝ žalobce jako žalobce má dáti podnět k trestnímu stíhání. 
§ 46 ta mluví o žádosti, ,čímž rozllrn~ti jest ně~terý z oněch úkonů, 
jil11iž Ise 'dává podnět k trestnímu stíhání, t. j.'1buď návrh na zahájení 
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přípravného vyhledávání podle § 88 nebo 'llávj~inazahájenLpřípraY::-
ného vyšetřování podle § 91,odst. 1, anebo podání spisu obžalova
cího podle § 207, (~ řízení přestupkovém paknávrhna.~zákQnné po- .. 
trestání pádle § 451J Zpravidla přenechává se soukromému žalobcT 
volba, v jaké z tě~hto tří forem dá podnět k trestnímu stíhání. vý
jimku oibsai}]uj,e § 91. Podle § 128.3 budiž konáno vyšetřování vždy, 
jde-li o přečim, který se stíhá jen na soukromou žalobu (§ 109, 129, 
572). 

Bylo-li řízení zahájeno, jest soukromý žalobce oprávněn l1aI)Q!J1~
hati za přípravnél:tovvhledávárÚ flYYŠetřovánísoudu, ve všem, co 
~ůŽějeho "obŽ~lob~" p~d~pÚti. V t~m směru tedy ~ůže soudci vyhle
dávání neb vy-šetřování vedoucímu PQ .. c1ávati SYQj~~[l.ávrhypocioQně .. 
j,a~o st:áÍlnIÍ z,á;sltlllPlce (§ 46, § 47). 

RozdíT;;~zi sou}uomým žalobcem, a státním zástupcerp. jeví se 
v tom, že soukromý žalobce jest vždy jen stranou piocésní, takže 
nemá těch práv,' jež pro státního zástupce vyplývají z jeho funkce 
orgánu justiční správy. Jmenovitě právo nahlížeti do spisů (§ 46, 
odst. 2, § 47) 1ýJká ,se 'j.elllvlasltnkhs,pisů jeho, IllHwHv kte,rýchlmHv 



tr,es'tníoh SlPtirsů, jak to u stát'l;1ího .zá.sltwpce pn;PlQluští § 34, 'Odst. 2 
(§ 40.3). T,alké ,orvš,em il1emůže s'olUKwmý žallQbce bý!ti !přítomelll při PQI_ 
m,d:loh ,s'o,udu (§ 35, ,odst. 2, § 40.2), all1i vdházeti ve ip,římé slIJ,ojení 
s iÚř,ady Inebo Illlařizorv,altd Illě.oo úřadúm ibezpe,č,nosrt'tl!fm (§ 36, § 41), an.i 
podá:Vlati ,oiP'fIa~ný lP!fOlstředek v'e lP 'l101slpěch IQbvině,l1ého. 

Další rozdíl proti státnímu zástupci spočívá v tom, že opominul-li 
soukromý žalobce podati v zákonné lhůtě spis obžalovacCl1ěbo uči-:
niti návrhy, jichž jinak k udržení obžaloby jest třeba (§ 112, odst. 2,. 
211, odst 2, 261, ,odslt. 2, 263, 'odst 4, 320, ,odst. 2, 321, odst. 3, § 5, 
111.4, 132.2,286,287,332,577.3), n.e;přiše!l-H ík Mavnímu lPd'dfčelllí II1>ebo 
opominul-li při něm učiniti závěrečné návrhy, uzavřel-li v řízení o ije
kalé soutěži smír před korporací k tomu určenou (§ 49.4 zák., Sb. č. 
111/27), IIl1á $oe 'za ,to, 'že 'Od stíhální uSito,wpil (§46; § 111.4,577.3). Trcllbo 
domněin'kajelslt mvyvmti,teJlllá, ato ,d'9/téIl1fry, že~L() pbl:lJOYu řízení 
v I~olillto lPřílP:adě "žáJdaM nemůže (§ 352, 'Odst. 3, 410.4). K,one,č,n:ě flIa 'IOZ
,dill ";d'"s,tátIÍl>Ého~álsltrtmJloe múž,e Is'Oukriomý ža'!,obce býti odsouz'en ík ná
hradě rrtáiklllaJd'ů 'trleSltn~ho 1'izelll~ (§ 390 a 393, 450.2). (L. 175.) 

JaJlm sub}elkt žlwllOibního 'Plráv,(l; může sO'llJkl1omý :žaloiboe stejně disiP10-
1t1I00VlaJti 11Jr,e:Sitlnillmlt1l8Jl1O~em jakio srtátJl1í zá1srDwpce (§ 92, 267, § 129, 280). 

K žádosti ISlo~mmé:ho ,ž,a].obce můž·e stállní zástupoe přev:úti jeho 
zaSltUIPorvání (§ 46; 'Odst. 3, § 48, 3). 

O účincích smrti oprávněného zákon ustanovení nemá. Jako ryze 
osobní oprávnění, právo žalobní smrtí zaniká; jen je-li důsledkem 
práva povahy majetkové, přechází na právního nástupce. Poněvadž 
však zákon nemá tu ustanovení o lhůtách, platí tu lhůty, platné pro 
zemřel1éhJo (jinak § 105, 112). 
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HLAVA III. 

Strana žalovaná. 

§1. 

Obviněný. 

Obviněným jest ten, proti němuž se vede trestní řízení. Pokud 
tedy jde o procesní způsobilost, t. j. o způsobilost býti subjektem pro
cesu na straně pasivní, vyplývá z povahy věci, že může jím býti jen 
taková osoba, proti níž trestní moc státní trestním procesem se může 
uplatniti. 

Způsobilosti býti obviněným tedy nemají osoby vyňaté z působ-
nosti našeho civilního soudního řádu trestního. Jsou to: 
y;resident republiky podle § 67 ú. 1.; , 
~Členové Národního shromáždění pOd,le § 23 a

o
24 ~. ~.; 

~soby, podřízené vojenským trestmm sou~um, Jez vypočteny 
byly nahoře v § 11; *) 

4 . ...6ISIOOy exlj]elr~tOlr.iJállll1í !PlOdLe § 61 (čl. VIII.). K ,exl~errut~lriáJI~,~ISO
bYru počítají se cizí diplomatičtí zástupcoyé se svyml rodmamll ~ 
ni.si,yyslaneč+í s jejich rodinami;jeji~~ ~soby s~už:bn,é jen tenkr~te: 
jsou-li příslušníky státu, k němuž patn dIPlO,matlc~y ~astupce~ ~t~Jlle 
jak o diplomatických zástupcích, platí o CiZI hla;re. sta tu, zdrzuJl:,1 se 
se svolením naší vlády na našem územÍ. Dopustl-h se osoba, pOZlVa
jící exteritoriality trestného činu, jest sice podle ~:~inárodního prá;ra 
přípustno, učiniti opatření proti útěku, dokončem cmu nebo pokra~~: 

" něm. Ale jest zároveň věc oznámiti ministerstvu zahramcI, vam v div, 
které se dohodne s domovským státem exteritoriála o a Slm po-
stupu. 

*) Dokud není zjištěno, že pachatelem činu !est osoba vojenská, přísluší 
konati přípravné řízenícivilmmu soudu trestmmu. § 6?, sro~. § 134-;136 

. trest ř podle nichž přísluší konati trestní řízení I proti neznámemu 
vOJ. .., t - dJ'há . k' trestní pachateli. vojenským úřadům, jestliže pachatel pa rne po e. ~o]ens ev .. 
pravomoci, nebo byl-li čin spáchán osobou nezn~mou, ale ~lkOlt: patrne CIVIlní 
ve vojenské budově. Rovněž o nepřirozené smrti osob vo]enskych m~ ~~~~ez 
újmy ostatních předpisů, oznámení učiniti vojenskému soudu ~~bo, neJbl~zslmu 
vojenskému velitelství. Konečně lze-li se domnívati, že na na~l.lne smrti měla 
účast osoba vojenská, má sice řízení konati civilní soud, al~ pn mí~tním ohle
dání a obdukci má se dáti příležitost vyšetřujícímu SOUdCI, znalcum a funk
cionářům vujenským, aby úkonu se zúčastnili. 
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Exteritoriality konečně požívají podle mezinárodního práva také 
cizí vojenské oddíly, zdržující se s přivolením naší vlády na našem 
území. Pro nás nepraktický je případ cizí válečné lodi, zdržující se 
s přivolením vlády v cizím přístavě, může však praktická býti exte- -
ritoria1ita posádky cizího vojenského letadla, letícího s přivolením 
naší vlády nad naším územím nebo tam přistavšího. 
Poněvadž obviněný jest v našem procesu nejen stranou procesní, 

nýbrž i prostředkem důkazním (viz výslech obviněného) a před
mětem případné exekuce (výkon trestu), jest zastoupení obviněného 
v trestním procesu zásadně vyloučeno (v~'jimka v § 455, ~dst. 3). 
Z toho plyne, že způsobilost k procesnímu jednání kryje se u obvi
něného se způsobilostí k procesu, t. j. že kdo může býti obviněným 
v trestním procesu, může také s právní platností předsebráti procesní 
úkony, obviněnému vyhrazené. Zásada tato platí však též opačně, 
tak totiž, že kdo není fysicky způsobilý předsebráti procesní úkony, 
není jen nezpůsobilý k procesnímu jednání, nýbrž jest nezpůsobilý i 
procesně. Otázka, kdo jest způsobilý k procesnímu jednání jako ob
viněný, není v našem právu výslovně řešena. Někteří, používajíce 
analogie § 1 civ. ř. s:, míní, že způsobilost k procesnímu jednání kryje 
se se způsobilostí, dopustiti se trestného činu a odpovídati zaň. Bez 
positivního předpisu zákona pokládám tuto analogii za nepřípustnou; 
jest též nevhodná, poněvadž v procesu někdy právě o to jde, zda ob
viněný může odpovídati trestně za svůj čin. Tato otázka by se nedala 
procesně řešiti, kdyby obviněný neměl způsobilosti procesní. Z toho 
soudím, že procesní způsobilost má a jest způsobilý k procesnímu 
jednání - když otázka není zákonem řešena - každý, ale také jen 
ten, kdo jest způsobilý chápati význam procesního úkonu a tento 
úkon předevzíti, tedy jmenovitě svoje návrhy soudu srozumitelně 
činiti. 

Aby osoba, způsobilá býti obviněným obviněným se také stala, 
jest třeba, aby proti ní bylo podezření, že se dopustila činu trestného, 
o němž souditi přísluší civilnímu soudu trestnímu, a aby toto pode
zření proti ní bylo uplatněno oprávněnou osobou v náležité formě. 
Kdo jest oprávněn obvinění vznésti s účinkem, že vede k zahájení pro
cesu, bylo vyloženo v oddílu, věnovaném žalobci. Formy, v jakých 
se obvinění vznáší {návrh na zahájení přípravného vyhledávánL 
(§ 88), vyšetřování :(§ 91 a 92) a obžalovací spis (§ 207) budou vy
loženy v souvislosti s vylíčením průběhu procesu. 

Co ,do terminologie rozeznává podle jednotlivých fásí procesních . . , 
§ 38 \podezřelého, obviněného a.pbžalovaného. Podezřelý jest ten, 
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proti něm~ž se vede trestní řízení do doby, než proyti něm~ byl~ ~a
hájeno přípravné vyšetřování nebo podán spis obzalovacl. TemIto 
procesními úkony stává se z podezřelého obvi~ěný. Z ob;i~ěn,~ho 
stává se obžalovaný tím, že jest proti němu nanzeno hlavm prehce
ní. Kde však zákon nerozlišuje, používá se výrazu })obviněný« pro 
všechna tato tři stadia procesní. (L. 71.) 

Pokud jde o procesní postavení obviněného, jest trojí: obviněný 
jest jednal(~stranou procesní, jednak/prostředkem průvodním, jednak 
předmětem! exekuce. 

Jako strana procesní vykonává svrchu již zmíněný vliv na obsaze
ní ,so,udu ,z:a:mí:táním s'oudinkh oSlolb.a ipowíCŮ (§ 72, 308, § 8~, 88, !.!7), 
i l1lJa přfs1uŠilliOlSI] sOIudu (§ 12, odM. 2, 52, 63, 'odst. 2, v osnove nelmJat~ 
mimo § 81.3). Na J1J1růlběh ,p:fiOIoeS'll pú<slobí PlOtO:m S'výmli Illávr,hy (:na pil". 

§ 123, 214, 222, 22'4, 226,229, 238, 262, 298, 299, 316; 249, 57, odst. 3, 
251, 271, odst. 1, 323, odst. 3, 359, 452, odst. 2, § 120, 122.3, 123, 130, 
133, 144~ 235, 239,261, 278, 287,297, 300, 326). V lll:ělkterý<Cill IP,řÍiPad,ech. 
dává záiJmnolbvil1ooému IPráV10, ,alby <O ,náv.rzkh druhé ,strall1Y nebOl <O 

soudrích úkonech se vyjádřil (na př. § 242, 248, 252, i. f., 262, 270, 
285, ~17, 331, 337, 'odslt. 2, § 267, 343, 359, 376, 123, 140, 202, 217, 

236,267,381. . .. b 
V řízení obžalovacím má dále právo podati námItky proh SPISU? -

žalovacímu (§ 209, § 218). (§ 234 dává mimo to obviněnému pravo 

podati odf/Jověď ,na žalobní sptsJ , y , .. y , y ... 
Zvlášť v hlavním přelíčení má nejen zmmene lIZ pravo oCI~It1 

ltláVlihy, :ný1br,ž i právo v souvi,s,lé řeči zaujmout,i 'slt:alllo'v:i,s:lw k prubehu 
hlavního IPlřeHčeltlí (§ 255, 287, 324,335,441, 'OIdst. 4, 457, 473, § 266,278; 
333, 344, 381, 529). V řfze:ní 'olpr:av,ném má práV10 lPodávatIÍ IQlPnwltle 
prostředky (§ 63, odst. 2, 76, 113, 114, 282, 346, 357, odst. 3, 364, 427, 
odst. 3, 465, 478, 480,481, § 81.3, 348, 389, 556). . y 

K vÝ'I\!OltJ!u vŠ:ech. ,těchto lP'l'áv :má IPrávo Ill:ahlédalt!i ve SJ)<I!SY, .ovsem 
s IOlll1e:Z1e'11ÍIll1, lU!V1edelllrým v § 45, § 67, motiž a'ž p,o ?,o~d~í 'SIP,jIS~ 'OIb~éliL~,
vacího se svolením soudce vyšetřujícího, po dodam S~ISU obzalovacl
ho bez tohoto obmezení, vždy však vyjímaiíc pora~m ~roto~~ly s,bo
rového 'soudu a pod dohledem některého kancelařske~o uredmika. 
Také má právo si spisy opisovati. Požádá-li za to, ma se, mu vy
dati opis rozkazu zatýkacího, dále opis protokolu o soudmm ohle
dání, posudku znalců a prvopisu listin, jež isou předmětem trest-

ního řízení. ' 
IS tého'ž hledhsllm U!plr.av'eTIO jes± Ip'rá:Viooibvi:něnéhp', aby byl ZIP'raven:. 

'o pře,dsevzeití j,edllO'tla.vÝ'cb. IPwceslllích úk,olt1ů a j.ehOl vÝsledl~u, alby po 
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přírpladě,k nim lhyll>olbes[ám a hy~ [)ři ,nioh ;přít'olmeln. ZiPrav,ein bÝlí[ má " 
jmenavd'tě lQ2)aJsrtcwerrllÍ iPTírp'fIavlného vyš,etřov·ánÍ (§ 110, § 134), o v>oJbě 
~nallOe (§ 120,§ 140), IQ ~albavelnÍ zá,sHelk (§ 148, § 168), o mzs.urdrku 
(§ 268, 269, § 29), 10 s·e~lJJamu ,čIelnů lP.Orfotního s'oludu (§ 303, § 312), >O 

dmli 1:iliaJVrrliJ1ho IPlřelllÉč'ení iPřlerd Nejvyšším ISlolUld,em (§ 286, § 381, v. § 236), 
>O vel1dliMu pOlrlo~IOů (§ 333, § 343). 

iPřibrán Ihý-,ti má looVJiněný Ik 'ohledání (§ 116) (podle § 123 i k vS'sle
chu znalců, p'rohledám domu, prohledání spisů a přísežnemu výslechu 
svědka), iQlbesiláJn Ik vý,sl),e·oou lY iPřírpravlném IN~elní (§ 173, § 191), Ik ihJlruv
n,]mu iP!ř,eIHČ'errllÍ (§ 221, 311 a 454, § 230, 307, 546). HWalVl11ilim právem 
l()Ibvdněnérmu j.allm s,trrarně iP11101CelsnÍ darné j.eslt právlo zlříditi si obhájce 
(§ 39, § 57). 

J.aJlw~iJo IPPostř·erd-ek iprůVJordní může dbvilnělný :bý,ti donucen, alby 
rk vý,sle<Cihu s,e dos~avi,l (§ 1741až 180, § 192,255); n.ení sice povdnen 
VJ71pov}da1,i, a·).e 'S!OIudce má j.ej <upo2)omtiti v ;plřírpta'vmém řízemJí, aby vy
.l)CJlvíid,al praVJdu.(§ 199, § 194), v hlliav:ním IPř,elíoelnÍ p.alk .může, odpírá-li 
odrplQ.věď,býti 'čtelna jeho :vý,plO'věď z přírprav,ného řízení (§ 245, § 266). 
Také může za účelem zjištění duševního stavu být držán ve veřej
ném ústavě nebo na zvláštním pozorovacím oddělení u soudu (§ 134. 
3 n. podle znění čl. I. Č. 6 zák. z 1. července 1927, Sb. Č. 107) 
(o pozorování v ústavě v. § 155). 

Zatčení a vazba obviněného jsou zároveň též prostředky, ]1mlZ 
soud si zabezpečuje obviněného jako předmět budoucí exekuce. 

§ 2. 

/ L Obhájce~ __ _ 

Obviněnému ku pomoci jest obhájce. Obhájce není zástupcem ob
viněného, nýbrž jest vedlejší stranou procesní, t. j. má určitá proces
ní práva, vyplývající z jeho zřízení obhájcem,a to někdy i práva) je
iichž výkon není závislý na vůli obviněného. (L. 134, 165.) 

Obhájce 2)pmvMlla ,sdzhzmj.e obviněný srum (§ 39, § 57). Za nezlleti
[~ho -nebo -.oa;,3Jt~ÓiV:~Z~~r~111Ú~-,~bháTce-zfÍJcliti jeho iQliJerc, [J<QifiUČrrl!fk lTheb 
opatrovník, a to třeba i proti jeho, vl'íTC Koiú~čně zrliUjé-6bhájce soud 
jecLna!k v [JIřÍjpladě italk'ZJy. ,l1iucerrlélhoháJem.Í, }i;clil.a;F;Vi)Jřfu).adě, že <Qlbvj~ 
nenÝ'lnelruf s rbo, alby ne;l náJklady svéhQ hájení.~-~-~~ . 

Obhájoem mů~e hýti 2)ří,Zell1ia jeln ,olSlobazal]Jsaná v seznamu obhájců 
(§ 39, iQld,st 1) (,}e.b/LV seznamu aivokdtů, § 54). T'elnt,o IseZHa!m ,obMi
cůverde se :u 'V'rchnÍiho sroludu (ministerstva spravedlnosti, § 55.3). Zá-
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pis 'cUo IS'eZrrlialmU 'olbháj,ců všark IOiP<l1aIVňuje k vykonávámÍ ·:tiunkce (obhájce 
~ v ,oelém rú~e:mí rr,elp1ulbllriJky. Do s'eznamu obháj,ců s,e z.aJpilsruiÍ: 

1. z povinnosti úřední všichni advokáti, kteří v obvodu vrchního 
sOlUl~~Jí~~~ě iPil'lO'VIOlzuií (nezapisují se podle § 54); 

2. k ~ádosti své zapisují se také osoby práva znalé, pro úřad soud
covs~ka:cii nebo notářství zkoušené, jakož i doktoři ~ práv, 
kteří jsou členy učitelského sboru fakulty právnické, pokud tu nejsou 
okolnosti, které po zákonu vylučují· z úřadu soudcovského, z advoka
cie nebo notářství. Kdo se cítí stižena vyloučením z tohoto seznamu, 
muže si stěžovati u ministra spravedlnosti. 

Jen výjimečně mohou jako obhájci Vystupovati také osoby, které 
nejsou zapsány v seznamu obhájců. Není-li totiž jiných obhájců, jsou 
povinni převzíti hájení - rozumí se v~přÍpadech~dyq20bhájce zřizuje 
.soud - k příkazu přednosty soudu také úředníci u sOud}t-usÚl.l1ovení, 
'k- úřaldu sOludwvsikému ~p.f:us<OibiH (§ 43, .. § 54~2).':') QlbhlÍjce oibvi:n&ý 
:rrlÍti m-1lsÍ:- _.-. - -

IhlLavnfun [)řeHčení iPřed LS,o'udem pow1:nÍm (§ 41, odsrt. 2). K<oná-H 
se hlarwrí iPlřel]6ení <O věc[ IPIOTlo~lnÍ ,náls:ledlkem Z3Jst'éwelní IPÚ;;o~o~sti 
PíQl]10~ iP,ř·eid 'šesIHč),errlným seluátem, InenÍ háj.ení nutmé (v širším rozsahu 
§ 58). Nepfiiblrárrl'Í dbhájoe Ik htllarvrrrírmu lp'řeIlí6e:ní [Jrře:d iPrO'l"O'boučilUnO by 
fízenÍ~zmaJt,eČiirým (§ 344, ,odst 2, viz však § 372.2); 
~~2-::~řl r<Oilmli, j<ern:žse koná u tNej:vyššJ1ho slolU<du, kezmate.ční s.tí~nosti, 

pidané pioti-rozs~udfu soudu pOf()tního § 347 (šíře § 58.1); 
! };-;Vf1~ení [J:r,ovi n.e[přít-ormnému (§ 421, § 503, viz i § 510.7); 
o 4. vJ:i.I.av'ní:m [plřdí6elní IPlř.ed s1át11liÍm IS<QIUld·em (§ 19, zák. Sb. č. 51/23); 

5. v rřÍ-zrení iP,ř,erd ISlta111llÝilli slolU!d,e:m (§ 440, § 528); 
"6 .. ~Iordl),e nov·elly lSib. IČ. 471j211k ItomU, aby s·e vyjádřJ,1 o návrhu s,tát

-dtho zá,s~;U[Jce, že hI.avl11Í [Jř·e,I.Í'čel11iÍ 1Pl1O zllQlčiln mebo [p,ře<čin se má Ilmna\td 
před ISl9lmOls<Ort.1JdJoem (nepřevzato však § 19./). 
. 7,,>podfé~dodatku k § 134 připojeného zák. Sb. č. 107/27 k vyjádření 

§{o -\iYš'e1Jř;o,várrllÍ ,dJuš'Bvního srtél1VIU N úst,avě (§ 155.1); 
8 .• Vři rozhodovdnt o uvalení vazby § 202.3; 
9,,; hlavním p.ielíčeJÚ a uzná-li to senát mládeže IJ,otřebným, i v pří

lifc:v,~~~-fí;~~í ,proti mladistvemu (§ 44 O. ml.).(L. 68, 188.) . • 
'" Ve všeclhitěohiJo iPř~pade·ch ll1ie2)řÍldí-,li Sli ,oiblhájce .abv,ině.uý sám (,neib 
~soha, IMera ielslt rOiPr:á'Vluena iPf101ti jehó vů!H>olbhá.joe z.říiditi), zřídí mtÍ. 

jeislOud. **) 
*) O jazykové způsobilosti obhájcově viz čl. 10, č. 3 jaz. nař.. 

**) Ministerskými nařízeními z 10. července 1903, Věst. čís. 22; a z 23. 
května 1905, Věst. čís. 9 byly soudy upozorněny na tó,aby se postaraly o ná-
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> Druhý případ, kdy .~oud zřizuje obhájce, _ jest dán tenkráte,když: 
obviněný není podle svtch-poměi-ůsoudu z~ámých s to, abyÚ,í;aty 
fiá}e,nÍ zV1!:aJstlnílhJo [J1r1aJdH (dbMjoe ,chudé ISDrcum,) (§ 41, v širším roz
sahu § 59). T.aké tu zřizrujéiOllMíií:ěiiériI,u 'óibháj,ce slorud, a :bOi neje/llJ IPro· 

hlavní přelíčení, nýbrn ll: provedení urČitýcÍ:t,-~d óbviněného opově
děných opravných prostředků, a k odůvodnění námitek proti spisu 
obžalovacímu, obviněným opověděných. Mimo hlavní přelíčení musí 

. tu tedy obviněný bez rady obhájcovy se rozhodnouti, zda opr~;~ý 
prostředek, resp. námitky podá" a teprveopoví-li je, může žád~ti, 
aby mu k jejich provedení byl zřízen obhájce. . 

Povinnost převzíti v těchto dvou případech hájení má každý, kdo 
zapsán jest do seznamu obhájců, ovšem toliko ve svém bydliŠti a 

s výhr..aQQU případu, kdy pro odmítnutí by měl důvody. O závažnosti 
~,a1ro-~,cIh důViodu':'.i!o&hQld;Uje [;~cin{ík'()lrno'f,a(§ 43,pfedrwsta soudu,. 
§ 61). I~01zumi .se, že slQ,ud'cOlvští llř'ed:uki, !Plo'věřenÍ přerdJll'Ols,t1ou sloll1dru. 
v takových případech úkolem obhájce, jsou povinni vždy hájení pře
vzíti. 

Ani soudem, ani obviněným neb jeho zákonným zástupcem ne
l1:!ůže při hlavním přelíčení hájením býti pověřena osoba, která. 
k hlavnímu přélíčenÍbyla obeslána jako svědek (vyloučení z dl'lvodu 
poměru obhájce k procesu). Z<ia v předcházejícím řízení, t. j.ylizen[ 
!,ř!pr.avném a v řízení o dání v obžalovanost může Vystupovati jako 
obhájce osoba, která v přípravném řízení byla jako svědek slyšena. 
nebo jest jako svědek navržena pro hlavní přelíčení, posoudí v kaž
dém jedll1Jo:úlivérm ,příiPlaJdě rladní k'omo'm (§ 40, § 56). 

Pro ;zříz,ellllÍ ,obhá.jce ítlJelrlí :přede!psáJna zvlášÚtJlí DOITma (viz však 
§ 57.5): je,n ;zř.izurj,~-JL,slg,1.1Jd v -ll1-Ístě, kde j1e'st 'výl[)madVloká:bntí kiomlQlry, 

tObháljce z řad ,advokátů n·elbo Ilmnddidá-tů ,aJdN!olktcucie,má oZHélJčielThí 'o-sloby 
,oibháj:Cbrvy !přenecJ1lati j;,omwtJo Vý!bOfU (§ 42)~)(~~pfevzat,0). QbMice 

jednou .zřÍzelnrý lue!plotřebuje k jednlOltJdvým pr-o·cesn.ím :ÚNOIT1lŮ:m, !POIčÍ!naje 
k Indm i žádlOrS,t zao~nlOlvu ří~eff1tÍ, z'Vláš:tuí !p'lné mod ... Je~;t ,tedy IOibhájce 

ležité hájení mladistvých obviněnýCh, jmenovitě o zřizování obhájců v řízeni 
proti nedospělým nebo proti mladistvým ve věku do osmnácti let. Naří
zení ovšem nemohlo vytvořiti povinnost obhájců funkci tuto převzíti, takže 
pokud nejde o úředníky soudní, záleží tu hájeni na dobré vůli obhájců, pokud 
ovšem nezřídí obviněnému Obhájce někdo jiný než soud. (II. však § 44 o. ml.) 

*) Podle čl. 10. odst. 2 jaz. nař. náleží straně, aby se dala zastupovatí 
vždy zástupcem jazykově způsobilým, a podle odst. 3, je-li třeba, aby usta
noven byl straně zástupce, obhájce neb opatrovník z úřední povinností, má 
býti ustanovel1 pokud možno takový, jenž jest úplně znalý jak státního, tak 
jazyka, jímž mluví zastoupený jako příslušník národní menšiny. 

HZ rSvým ~ři~enln1 ·~mOlcněn k i,omu, aby za .obv:i:něnléh!OI_iPřed~~b,[~ -_ .. - .... --_ .. _- ._ .. _.-•. _._---. . . , 
jedJnotJlivé !p'r1ocesnÍ IÚlk,oll1lY (v. § 65). Jme'llJovHě: c 

1. 'V př~'raiVll1érm [,ízen~ může hájiti p.rálv dJViJněného !při těch 'Sloud
nÍch ,~0fC}eŽSe'·ftyl~a.jí piř.ím6-:žj;fŠ·Íěiti~~kó;v'é'"[Jloa:;ta1tlV a nemo
. hOIl1 [p'OIzděj;f lBYitii. loiPálk~:r\l,áttiy ~(§45 )" ú;l1;ii.,g5ř-i..Js,~uclnÍtll~~,hTeidá"ilr~'fi'[)[;o~~· 
nTedávánfd()mu a prohledávání papÍfll (§ 97, odst. 2, 116, 123). 
Ovšem nároku na to, aby k těmto úkonům byl přizván, obhájce nemá; 

j'ed1 !při soll1idinvm IOlhlledáimÍ má 'se vY1'O'zuměti -o. t!om, žeoihl'eldláJn:í se bude 
.~~~rpi:-,i~~;·j~ns výhradou. a1,e~Í-U !pI1oti t,omu zvláš;tn.í zá;v.ady (§ 116) 
(přesněji § 123); 

2. jlaJk V \PIříiPl[ai\l[I1Jém,řízenlÍ"taJk ·v·hI:aViniím pU'e:líčení, má právo čďIni~ii 
n.á~i~-~Č,;i'Ú ,'ř]sIuší olbViiněném~,·-jmem;C;;Viťě'máVrcl1ý-iPrilV;OdaJ.l 
ZV11á:š:tě [)Ialk má !p~rávo v zá1věr.ečnék.Či IOldpo;ěděti:~bct(§255, 

~""''''''''_'''''~'"~""~,_",-'''c.,, ,,-

§ 278); 

3. v řízení opravném má konečně právo podávati opravné llX()-
d_~~-<=~"_"", ~ 'C'~~""""m"'-" __ ' _. "",0'-, 

středky. 
_ '5~4'~ 0,<""" 'c~ ,~~,<,".,,,, 

K výkonu těchto práv má právo raditi se s obviněným i je-li ve 
vazb(~-nahlí~eti-do .spisů. V"~;;;:Ú~vŠ~k jest omezen'~až ~d~ 
dóbYdodfur;pi~;~bŽ'~To~acího. Do této doby totiž může s obvině
ným,kt~rý jest ve vazbě, se raditi jen v přítomnosti·soudni osoby a 
nahlížeti do spisů jen potud, pokud to vyšetřující soudce, a v případě 
stížnosti radní ko~ora, uzná"za slučitelné s účelem řízeni. Tato orne
zení (až na přítomnost soudní osoby při nahlížení do spiSŮ) ~<:!I>adají 
/po·dlodám SíPdiSiU loIbŽla['OIV,aJcflho (§ 45, § 69). Rozmní se, ž·e ;půstOlbl1lOrSlu 
obhájce soudem zřízeného omezena jest na ty úkony, pro něž soud 
obhájc'ezřídH (§ 41, § 59). 

Z IttOhJo, že ,ohhájlce IUe[pIOltřebwjle piLné mOtci k jercLnorbldvým !PI11OCesi11IDm 
úklonům (§ 44, § 65), IVWIPIl;ýlvá,že [J)II1ohláš'eil1í ,olbháj,c,olVla, UiČliiněnás·olUdll1, 
platí za prohlášení obviněného, p-ókud ovšem obviněný sám proti 
soudu neučiní profiTášeiifHného. Nebofi-tam; kde Vystupuje obhájce, 
jest hlavní stranou procesní ob~·i-~ěný a obhájce jej_má při výkonu 
lehopfá\řa jén podporovati. To platí též při obhájci soude111 zřízeném. 
Jmenovitě 111á obviněny i tu právo kdykoliv zříditi si obhájce svého. 
Jen nesmí změnou v osobě obhájcově řízení se zdržovati (§ 44, 
§ 62). ÚtclhyJikJOIu jest luoHlm !příiPlad, lIDdy !obhájce zřízen byl zállmnn:ým 
zástupcem pro nezletilého nebo opatrovance. V těchto případech 

může projev vftle obhájcovy býti odvolán jen tím, kdo jej zřídil, a 
je-li rozpor mezi návrhy obhájcovými a obviněného, rozhodne soud 
o obou. Opravný prostředek proti vůli obviněného může ovšem i ta-



kový obhájce podati jen tenl5:ráte, je-li k tomu oprávněn 'ten,kdo jej 
zř~d!ill (l/JodrobněH § 65). 

iR!o~umí s'e, ž,e lPoky,ny, jež slnad ,obhájci dal ,obvilněiný neomezuií . 
jeho zá,lmllllné lP1né mo.cnS-44, § 65.1). '. . '-

§ 3. 

Osoby se samostatnými právy obhajovacími, zástupce 
obviněného a osoby zúčastněné. 

A. Mimo obhájce mohou na straně obviněného určité osoby uplat
novati samostatná práva procesní. Jsou to: 

1. otec, poručník neb opatrovník obviněného může mu zříditi i proti 
jeho vůld lobhájce (§ 39, ,odsit. 2, § 57, 68). 

2. Manžel nebo manželka, příbuzní v linii vzestupné a sestupné, 
poručník a státní zástupce mohou ve prospěch obviněného podati 
stížnost zmatečnou proti rozsudku krajského soudu nebo sou
du porotního, odvolání z takového rozsudku a odvolání z rozsud
ku soudu okresního. Proti jeho vůli však smějí tak učiniti jen jeho 
rodiče a poručník, je-li obžalovaný nezletilý (§ 282, 283, 346, 465, 
§ 348, 359). OdlVlolIállllí z 'tIOZISUdlklu soudlu [kfl3ljslkého a IP,OlflOltlnluho, pokud 
jde o výrok o soukromoprávních nárocích, mohou podati, a to i proti 
jelho vůM j,éhioZJáJlm11lní zá,s,tUIP,oolVé [ dědioové (§ 283, 346, § 389), 

3. Ti, kdo mohou podati stížnost zmatečnou nebo odvolání ve pro
spěch obžalovaného, mohou, a to i po jeho, smrti, žádati za obnovu 
řízení v j.eiho JJfIOSIP!ěch (§ 354,§ 410). PfIO'ti jeho vŮlld tak mohou lU'činHi 
jen rodiče nebo poručník. 

B. Z povahy věci vyplývá, že obviněný ani ve své funkci průvod
ního prostředku ani ve funkci předmětu exekuce nemůže býti zastu
pován. Mohlo by se tedy jednati jen o zastoupení ve funkci strany 
pJ:1OiOesnÍ. To IPnIPo1uští § 455, odst. 3, § 545, 48., !plolkud jde o říze,ní 
přestupkové, . a pokud obviněný není ve vazbě. V řízení před sboro
vými soudy jest zastupování obviněného vyloučeno, jest jen přípusi
no, aby obviněný používal pomoci, a to jednak osob se .samostat
nýmiprávy obhajovacími, jednak obhájce jím samým neb jeho zá
konným zástupcem zřízeného. Jen k přijímání zásiÍek soudních může 
!PIoc11e § 79, ,od'st. 2, § 97.2, i 'OhVlÍiuěilllÝ si zřídi1i zástupce, ovšem. 'VY

jímaHc ,oihsí1lku k IMa'Vlnimu lP,ř,eiHčení, již lPodle § 79, odst l, § 98 musí 
vždy přijmouti obviněný osobně. I 

C. V novějších zákonech vyskytují se případy, kdy rozsudek za-

sahuje svými účinky jiné osoby než odsouzeného, takže tyto osoby 
mají přímý zájem na výsledku procesu. 

Takové případy jsou: 
1. Majetník tiskárny ručí za pokuty peněžité uložené správci 

tiskárny jím zřízenému podle § 5 zák. o tisku ze 17. prosince 1862, 
ř. z. z r. 1863 Č. 6. 

2. Majetník podniku, v němž bylo spácháno přestoupení cen nebo 
předražování, za které orgánu podniku byla uložena pokuta nebo 
trest peněžitý, ručí rukou nerozdílnou s odsouzeným podle § 24 zák. 
ze 17. října 1919, Sb. Č. 568 o trestání válečné lichvy. Podle § 29 pak 
může na ztrátu živnostenského oprávnění a na dozor na výkon živ
nosti býti uznáno i tehdy, když odsouzen byl toliko zřízenec, zmoc
něnec, zástupce neb jiný orgán podniku. 

3. Na ztrátu živnostenského oprávnění podniku může uznati soud 
také tehdy, byl-li pro provinění proti záboru velkého majetku po
zemkového odsouzen zřízenec, zmocněnec, zástupce neb jiný orgán 
takého podniku podle § 18 b zák. ze 16. dubna 1919, Sb. Č. 215 podle 
znění zák. z 11. března 1921, Sb. Č. 108. 

4. Podle § 27 zák. o uhelném hospodářství z 9. dubna 1920, Sb. 
Č. 260, ručí podnikatelé dolů za pokuty, uložené jejich správcům a 
jiným zaměstnancům i příslušníkům jejich rodin a za náklady trest
ního řízení při nedobytnosti. 

5. Podle § 13 zák. o čtvrté státní půjčce z 24. února 1920, Sb. Č. 417, 
ručí ústav nebo korporace za peněžitý trest uložený zřízenci nebo 
zmocněnci, který spáchal za výkonu služby trestný čin podle t. z., 
a to i tehdy, nemůže-li se zjistiti, který zřízenec nebo zmocněnec čin 

spáchal. 
6. Podle § 21 zák. o urážkách tiskem z 30. května 1924, Sb. Č. 124, 

mohou tresty na penězích, náklady trestního řízení, náhrada škody 
a odškodné podle § 17 uložené odpovědnému redaktoru, jenž byl 
uznán vinným trestným činem uvedeným v §_ 1 nebo přestupkem 
zanedbání povinné péče, podle tohoto zákona býti dobývány na vy-

I davateli a vlastníku periodického tiskopisu, kteří za ně ručí rukou 
společnou a nerozdílnou. S původcem, který byl odsouzen, ručí jen 
tehdy, byl-li odpovědný redaktor zproštěn podle § 5. 

7. Podle § 59 zák. o právu původcovském z 24. listopadu 1926, 
Sb. z. a n. Č. 218, mají při objektivním řízení všechny osoby, které 
by mohly býti stíieny žádaným opatřením v hlavním přelíčení práva 
obviněného a mohou proti rozsudku podati odvolání. 

8. v. § 61.9 o. ml. 
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Procesní postavení těchto zúčastněných osob upraveno je jen po
kud jde o válečnou lichvu (nahoře č. 2), o záborový zákon (č. 3) a 
urážku tiskem (č. 6). Podle § 19 aj zák. o válečné lichvě má totiž. 
je-li ohviněn toliko zřízenec, zmocněnec, zástupce neb jiný orgán 
podniku, býti k jednání v první stolici obeslán majetník podniku. Je 
oprávněn přednésti skutkové okolnosti, jež mohou míti význam pr<> 
posouzení věci a činiti návrhy. Výrok o ztrátě živnosti nebo dozoru 
se stane nálezem, proti němuž postižený má odvolání (viz i § 24 a). 
Zákon záborový dovolává se tu (§ 18 b. 3) § 16 zák. o soudech 
lichevních, Sb. č. 567/19, jenž však byl zrušen zák. Sb. č. 80/24 
a nahrazen novým § 19 a zák. Sb. č. 568/19. Podle § 23 zák. 
o urážkách tiskem mají k hlavnímu přeUčení býti obesláni i vy
davatel a vlastník periodického tiskopisu. Jsou oprávněni před
nésti skutkové okolnosti, jež mohou míti význam pro posouzení 
věci, a činiti návrhy. Proti rozsudku přísluší jim tytéž opravné pro
středky jako obžalovanému. 

§ 233 vymezuje přesněji a jednotně {}ostavení zúčastněných osob-. 
Viz i § 290.6 a pokud jde o wravlTlé prostředky § 363, 368, 349, navrá
ceni v předešlý stav § 419.4. 
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Díl lL 
Procesní úkony. 

HLAVA 1. 

Obecné zásady. 

§ 1. 

Místo a čas procesních úkonů. 

Orní stě s o u dní c h ú k o n ů nemá trestní řád obecného usta
novení, leda bychom za takové ustanovení pokládali předpis § 8 i. t, 
stanovící, že každý jest povinen, když bude k tomu vyzván, před 
trestní soud se dostaviti, z čehož by se mohlo Vyvozovati, že úkony 
trestně-procesní právě jen před trestním soudem předsebrány býti 
mohou. Tato samozřejmá ostatně myšlenka vysvítá i z ustanovení, 
která obsahují výjimku z tohoto pravidla, uvádějíce případy, kdy 
mimo budovu soudní procesní úkon může býti předsevzat. Z povahy 
věci 'VYlp,lýv<1, že tak ,tlomu Jest [llodle § 123, § 144, při olhledání, podle 
:§ 141, § 157 IPři Id'OIillOlvmlÍ iPrlolhl~kloe, Plodle § 154 a 156, § 180 při vý

sleohu ItlIemoonlý,ch, Iknneaně zmá maše !plráviQ dva plř]p,ady, kdy i hi'avmÍ 
lJřelíčení může býti předsevzato mimo budovu soudu. Jsou to jednak 
llokud jde o hlavní přelíčení před sborovým soudem případ § 221, 
Ddst. 2, kde přednosta soudu může, vyslechna žalobce, naříditi, aby 
:se hlavní přelíčení konalo v sídle toho okresního soudu, v jehož ob
vodu čin byl spáchán;. hlavní přelíčení před soudem porotním může, 
:avšak toliko z usnesení vrchního soudu a to ze zvlášť důležitých 
{Íůvodů, konáno býti mimo sídlo krajského soudu, pak však bez ome
zení na sídlo okresního soudu místa spáchaného činu, tedy kdekoliv, 
na !p,ř. :i na miís;1;ě čitllu Isamém (poně,kud odchylně § 230,309). 

lK!onečně sVaJwný siQ'ud může !plodle § 435 (§ 522) podle úvahy pr,esi
dentovy se usaditi v kterémkoliv místě okresu, pro nějž stanné právo 
bylo vYhlášeno. I státní soud může se podle § 19 zák. o státním soudě 
(Sb. č: 51/23) podte potřeby usnésti, že hlavní přelíčení se bude ko
nati na jiném místě republiky, než v sídle státního soudu (které po
dle § 1 tohoto zákona jest v sídle soudu Nejvyššího). 
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Těmito předpisy o místě, kde se koná hlavní přelíčení n~ní ovšem 
vyloučeno, aby jednotlivý úkon, jenž nejúčelněji mimo ~ídlo proces
ního soudu by předsevzat býti mohl, jako na př. místní ohledání, 
nebyl i' za hlavního přelíčení na jiném místě než v sídle soudu před
sevzat (předpokládá se, že se předsebéře v obvodu tohoto soudu § 8, 
odst. 2, ač ani analogii § 156 nelze zcela vyloučiti). 

Pokud jde o č a s o v á u s t a n o ven í v trestním procesu musí-
me jako v jiných oborech právních i tu rozeznávati rok (te;mín) a 
lhůtu. Rok znamená přesně určenou dobu, kdy procesní úkon má 
býti předseyzat. ~hůta znamená vymez~ní ča~ové-, v němž kdykoliv 
procesní úkon pře~sevzatbyti může. Soudními prázdninami se na 
rozdíl od soudů civilních činnost trestních soudů nepřerušuje (čl. 
XXXVI. uv. zák. k c. s. ř.). 

. Lhůty ~sou obuď~ko?~é nebo~ stanovené.2~~onné lhůty 
JSou na pr. Ihuty k podam opravnych prostředků nebo lhůta žalobci 
daná k zahájení trestního řízení pro čin za hlavního přelíčení na jevo 
vyšlý, jehož stíhání si byl vyhradil (tři dny viz § 263 i. f. i § 27 a. 
46, osm dní § 287.3)l:3:Q;Wdoovské 1hů.ty jwu ,na př. lhůty d-amé soud
oem zna:l~ůllli k lP'odálll/í icliobrého zdání (§ 124, § 146). ihůta damá ve 
ve,řej,né 'obsLke InelpřÍ1iomnému obž:aIovaJl1ému (§ 423, § 499) a ,[»Cd. 

;~-:-~:kol~.~~l~~~l:J.~~lu 0~IPE~~~l!~!~:tli~~:L~E'2pa&nÝl11i_a inemohou IŤedy 
.~:Pf'odlloluž,elpY C~_4.J). VýHllliko~ může lP;odf~-r27š1á.t;nrzas,tupi

telství i pO projití lhůty procesní úkon platně předsevzíti (na př. po
dati obžalovací spis podle § 112, podati nové návrhy neb nový ob
žalovací spis při prozatímním zamítnutí obžaloby podle § 211 učiniti 

návrhy stran zahájení trestního řízení o věci vyhrazené podl~ § 263, 

§ ~.2 ,a co, § l11.4).A'\i1šatkilhŮ>tX Ik ,olPm'Vrr;~WJ12f>OlstředJkÚm jS'Q;1lj~_@Lo~ 
_3tatmpo ,zastupce lhůtami propadnými. V některých případech ovšem 
i zákonné lhůty moho~ ťttiPTc;'cÍl~~Ženy (§ 112, odst. 3, 209, odst. 3, 
285 a 294, ik'OIll/eóně 364, 462 a 467, § 132.3,217, 352). Jde tlU vesměs 
o případy, kdy provedení procesního úkonu závislé jest na skuteč
nosti, jež nastati může teprve po počátku lhůty, na př. doručení vy
hotovení rozsudku. 

Co se týče počítání lhůt, nemá trestní řád obecného ustanovení, až 
na to, ,ž,e p,old,j,e § 6 (§ 4) se dlo Ihúty ,nevčíltá den, kterého se srttala 
událost, určující počátek lhůty, a čas, po který je spis dopravován 
poštou. Padne-li konec lhůty na den, ve který poštovní úřad místa, 
kde spis má býti podán poště nebo úřadu, nepřijímá v obvyklých 
hodinách každodenních doporučených poštovních zásilek, nevčítá se 
den ten do lhůty. Lhůta jest tedy zachována, jestliže v poslední její 
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den procesní úkon byJ ještě u soudu předsevzat anebo jde-li o lhůtu 
k písemnému podání, bylo-li písemné podání poště odevzdáno. 

iPísemná podání mohou být.i uČlÍměm.a ,taJké .telleg,ra,ficky (§ 6.2). Tu 
platí pak § 97 a 98 jed. ř., podle nichž písemná podání soudu, jež se 
dějí telegraficky, musí se opakovati ve formě jinak předepsané 
písemným podáním, jestliže depeši chybí podstatné zákonné náleži

tosti podánÍ. 
Požadavku podpisu strany nebo advokáta možno vyhověti doda

tečným stručným písemným prohlášením. 
Je-li třeba podání učiniti v několika vyhotoveních, mají se tato 

vyhotovení dodatečně předložiti nebo požádati, aby je soud na ná
klad žadatelův, jenž musí současně býti poukázán, obstaral. Tyto 
doplňky telegrafického podání musí se státi během tří dní po uply
nutí lhůty, jež jest ustanovena pro písemné podání, o něž jde, není-li 
však takovéto lhůty, během tří dní po dojití depeše. úchylkou z § 6 
se dny, kdy podání, doplňující depeši, jest na poště, do této lhůty 
počítají. Zmešká-li se třídenní lhůta, nevezme se depeše dále v úvahu. 
Tyto zásady však neplatí, bydlí-li strana neb její zmOcněnec v místě 
soudu, u něhož podání jest učiniti, v jeho obvodu nebo v obvodu 
krajského soudu, jemu nadřaděného. Písemná podání soudu, jež se 
stanau telegraficky, musí v tomto případě ještě před uplynutím lhůty, 
která pro podání jest ustanovena, býti opakována ve formě jinak 
předepsané, jinak se nesmí na depeši dbáti a podání jest pokládati 

za opožděné. 
Neděje-li se podání poštou, musí soudu dojíti v poslední den lhůty. 

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu (v. sb. 1780/94, 2664/1), opírající 
se o § 151 instr. pro trestní soudy, může takové podání včas se státi 
i mimo úřední hodiny, ano i mimo budovu soudní, bylo-li podání ode
vzdáno přednostovi soudu, jeho náměstkovi neb kancelářskému 
úředníkovi, oprávněnému přijímati podání a bylo-li jím převzato. 

Při promeškání lhůty zná trestní řád navrácení v předešlý stav 
jen pokud jde o lhůtu k podání opravného prostředku proti rozsudku, 
a tlO jetn ve IPIWlSlPělC1h loihv-ill1ěného za ,plotdmine'k § 364. 

(§ 419 zná navrácení v předešlý stav ve prospěch soukromého ža
lobce, soukromého účastníka i obviněného jak pro promeškdní llult, 
tak - mimo sowkroméhoLÍčastníka - pro promeškdní roku k hlav
nímu přelíčení nebo v řízení opravném, ve prospěch osoby zúčastněné 
pro promešMní lMlty k opravnému prostředkLl.) 

P,okad jde IQ !Úč~iniky IPTlOmešká[lí lhŮ'ty, jeslt fúzeznávati: 
1. lhůty, určené pro soudce, mají zpravidla jen ráz pořádkový, 
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takže jejich prQmeškání nemá .procesních účinků. Jen výjimečně ne
zélJdhoválru Lhůty zaJkl1ádá zma'iie<Čil1lolslt· řízení (§ 221, 303, v. však § 230 . 
a 312 ne zmatečnost, nýbrž odročení), nebo jiné účinky ,růzlllé !ploldle 
pU'Í!P:a:dů, jla;k 'wedelllY jslOlU v § 146, 222, 489, § 168.3, 236 ljez sankce, 
599.3; 

2. ,1101Vlněž Vlros,tá/tJnmo zástupc,e mají Ihůty ,zpravIdLa j,e:nOIill ráz V'O'

řádkový r(§ 27, odst. 2, pak § 112, 211, odst. 2, 261, odst. 2, 263, odst. 
4, § 5 a co § 111.4, § 132.1 a co § 132.2, § 217 a 7,286.3,287). PlOlkud 
všiaik jde o vamltání ,soudnkh 'oSlob (§ 73, § 89) a o' ilihů~y k lP'odámIÍ 
opravných prostředků (§ 114, 284, 285, 294, 352, 357, 466, 467, 480, 
481,493 a 2, IOldJSlt. 2 IllIo1Vleily ,ř.z .. č. 3/78, § 369, 352) jls,ou ItylUO lIMity i Plro 
stálll1Who záJsiUupc,e 1h ůtiami Vlrqpa,dJnými; 

3. pro soukromého žalobce a soukromého účastníka jsou propad
nými nejen lhůty propadné i u státního zástupce, nýbrž i jiné lhůty, 
jak uvedeny jsou v § 530 tr. z. a v § 46, odst. 3, 48, čís. 2 a 3, 112, 
211" 263 (§ 111.4, 132.2,286,287,322,577.3). To zméIJmená,že po' IPro
jití lhůty tato práva procesní již vykonána býti nemohou;*) 

4. Nejde-li o procesní práva, nýbrž o povinnosti na lhůtu vázané, 
nemá ovšem projití lhůty za následek uhasnutí této povinnosti (na 
lP:ř. § 124, 177, 487, § 146.3, 203, 598); lo\Vš,em VŠ:élJk může IP'mme:škállllí 
lhůty mílti ji!né [JrálVlní lllás,IelCllky, ;rua [J,ř. § 193, 423, 'čís. 3,489, § 211, 599. 

Pokud jde o promeškání lhůt k podání námitek proti spisu obža
lovacímu a opravných prostředků proti rozsudku, jsou případy, kde 
podání opožděně došlé už první soud a limine zamítnouti může, totiž 
případy § 210, 478, 462, odst. 5, a § 1, čís. 1 novely ř. z. Č. 3/78, 
§ 218, 356, ,z oe:nolž a oOlllJÚT!amo IP'IYI!JJe, ž1e v iiných vř~plaJdelClh I(» lo,tázce 
1P11omešlkáll1IÍ Uihůty k IOPra'vlnérrnu V'liolstř,edl\1u l1ozhoduje t,em, je1už pO
v'0lán i-e:st l1ozhodov:ati IQ ,o[Jravném pmstře,dku samém (v. však § 356). 

§ 2. 

Veřejnost a ústnost procesních úkonů. 

Pokud jde o otázku, zda procesní úkony mohou biTti předsebrány 
. veřejně a ústně, nebo písemně, jest v trestním řízení podstatný roz

díl mezi řízením přípravným a hlavním přelíčením. Pro přípravné 
řízení platí zásadně neveřejnost úkonů, třeba by většina musila býti 
předsebrána ústně. Soudce vyšetřující vyslýchá především podle 
§ 162, § 182 (v. i § 124 {Jřibrání sOlldních svědkllJ !svědky ka'ždého 

*) PokUd jde o zmocneni v. § 103,200. 
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zvláště '0 ,soběv .neIPHtlomnolslt.i ž,aloboe, SoOIukmmého účas.tnílm, 'ob1vi
něného ll1Jeb j,tnýcih ,svědků. J,eln, l!JJeSlOluhlasí-li lVÝJ)O'vědi svědků mezi 
sebou, mŮ0e iPlOldlle § 168 (§ 187) vyšoetřující soudce svědky plOIsltaviti 
sobě tváři v tvář a to zpravidla jen dva. Rovněž obviněného vy
slýchá v nepřítomnosti žalobce nebo jiných osob, jež po zákonu 
k tomu nejsou povolány; takovými osobami, jež mohou býti přítom
ny, jsou soudní svědci, jež přibrati jest ovšem jen tehdy, pokládá-li 
iovyšetř:ujkí Is>oludoe IllIutlný,m, ,nebo žáJdá~li za to .o:bvinělný (§ 198, 
§ 193, 197, 124). OhIeldállllí lPře,(]sleMfe V10ldlIe § 116 vyšet.řující :slQudce 
za 'PřHomnostli dViOlU :SoQ!udlnkh svědlků (podle § 122 a 123 v {Jřítomnosti 
stran nebo § 124 sOlldních svědkll). Je-Li ,to úóell!lJo ok p'oz:nání věcí, jež 
mají býti vyšetřeny nebo k získání vysvětlení, má se také obviněný 
přibrati. Obhájci nemůže se odel?říti účastenství při ohledání: je-li 
obhájce již ustanoven, má se též, není'-li proti tomu zvláštní závady, 
vyrozuměti o tom, že ohledání se bude konati. Také žalobce má podle 
§ 97 právo zúčastniti se ohledání a vyšetřující soudce má k tomu 
cíli žalobce zpravidla předem vyrozuměti. Jde-li o státního zástupce, 
děje se vyrozumění podle § 78 sdělením v prvopise.*) 

Totéž jako při ohledání platí podle § 97,142 a 143 s určitými úchyl
kami, vyplývajícími z povahy věci i o domovní prohlídce a o prohlí
žení papírů. Také důkaz znalecký předsebéře soudce, přibera zapi
sovatele, bez účastenství jiných osob; ano i soudní osoby mohou za 
r;odmínek § 122 při znaleckém ohledání se vzdáliti. Nález má se ihned 
sepsati. Posudek mohou znalci podle § 124 podati také písemně. 
Podle § 123 {Jlatí {J1'O ohledání, výslech znalců, prohledání domll, pro
hledáni sJ)isí't a {Jřísežný výslech svědka zásada veřej.nosti stran. 
Strana (§ 14) i obhájci mají totiž {J1'ávo se jich zúčastnit za vJodmínek 

§ 123. 
V přípravném řízení jest vůbec přenecháno stranám, chtějí-li svoje 

návrhy činiti ústně nebo písemně. Naproti tomu v hlavním přelíčení 
platí zásada ústnosti a veřejnosti. Veřejnost hlavního přelíčení pře
de!PlsáJllia j1e'slt doik!olnce vlod 'SlaJtfucí !Zlillél!teOlllQlstri (§ 228, § 243, 244). 
Přístup k veřejnému hlavnímu líčení může však býti odepřen osobám, 
které byly opětně trestány pro zločin proti bezpečnosti života, mrav
nosti nebo majetku. Přístupu k hlavnímu přelíčení nemají osoby ne
zletilé, leč toho vyžaduje účel jejich studia na vysoké škole, osoby 
ozbrojené, ačli nejsou povinny nositi zbraně podle své služby. Podle 

*) O účasti vojenských orgánů při místním ohledání a obdukci v případě, 
že při nepřirozené smrti jest tu důvodné podezření, že účast na činu měla 
osoba vojenská, viz § 136 voj. tr. ř. 
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§ 229 smí veřejnost hlavního přelíčení býti vyloučena jen z' důvodů 
mravnosti nebo veřejného pořádku. Sborový soud nařídí toto' vy
loučení z povinnosti úřední anebo k návrhu žalobce neb obžalované
ho, pojednav a poradiv se o tom v neveřejném sedění odůvodněným 
nálezem, který jest vyhotoviti písemně, a proti němuž není opravného 
prostředku (§ 229). Ovšem jest možno bezdůvodné vyloučení veřej
nosti uplatňovati jako důvod zmatečnosti podle § 281, Č. 3 a § 344, Č. 4, 
§ 243. (rPloldLe § 47 zák. olnekalé soutěži, Sb. č. 111/27, be veJejnlQlst vy
loučiti k ná'vrhu /(,ehdy, byllo-l:i by v,eřejinýmprojednáváJnllim 'ohroženo 
obchodlnÍ Ineh Ivý'wbní ~ajeiillsltví.) Před okreslnimi .wudy jelst [mdle 
§ 456 (§ 578) mimo ,to vjTlllo,uč:iti veřejTho'st, mst'Uipuje-li sou'kirlQmý 
žalobce a navrhnou-li to obě strany souhlasně. Avšak poškozený, sku
tečně ustanovení soudci, konceptní úředníci státního zastupitelství a 
ministerstva spravedlnosti, a osoby, zapsané do seznamu obhájců, 
nesmějí nikdy býti vyloučeny. Mimo to může jak obžalovaný, tak 
soukromý žalobce nebo soukromý účastník žádati, aby se dovolil 
])ří!S'tup třem jeho důvěl1l1iíkům (§ 230, § 245).R.uší-!ise h:larv!1í pře
líčení, mů,ž,e předseda jedlThOlt,}ivé nebo 'všechny ;plQlslucha,č,e dáti ze 
zasedací Isíně odstraniti (§ 233, § 249). R.'ozsudek VŠilJk musí bý/t,i vy
hlášen v,elřejlně (§ 101, 'odst. 2 'úst. 1., § 231, § 244.4). 

rZás,3!d,a .(vsitlnosltli osvědčuje se tím, že \písemná 'obžalloha s,e v hlavl!1,ím 
p:~e:1]če,ní 'p,ředlčHá (§ 244 a 314, částečně § 264), Ob~říěi]i~s,ě"vys:lý'é.há 
(§ 245, § 266), 1112IVIll:~t i svědk'ové a z.uarki (§ 247, § 267). p,okud;e;;~r 
možno aI!1,i d'o'tazy podle § 249 (§ 273) UJřípllstl113T1mi věc olzřejmH'i, jest 
výHmečně plNplUsmno rp,oužíitd ialko důkazu UJro:t,o!k>olrlí 'o 'vÝ,sj.echu s'PlOllu
obviněných a svědků i posudků znalců. Avšak mají-li tyto protokoly 
býti důkaz'em, musí hÝlti v,e hltavmrm iPřeHčelní přečt,erny (§ 258, § 281). 
Je;n výjimeč,ně může veřejlnos,t být,i vyl>ouče,na (§ 229, § 244) a mohou 
býti čteny p1fIOIt'olkolly (§ 252 a 245, § 273-276), ba může a v ruelPřítom
Itlosltri IOlbvinělnrého !býM jednáno (§ 250, § 256, 259). 

Oprav,néřízelnlí zahajluje s,e ;pfs,emným p'odálnÍm IOIPT:aJvlného IPlrols,třed
ku i piř]pardnou lPí,s,emnou odpovědí naň. TaM další jednání jesrt Itle
vúejlné, vyHmajk př]p'ady, kdy o zmateční SitÍŽIllOSlti rNejvyš'ší slOud 
jedná v,e wřejil1Jém ;]í6elnÍ IP'odlte § 287 (§ 381), aJl1Jebo Ikdy Ikmjslký soud 
j,a'ko s'oud ,odVloll'ací jediná 10 odvolámÍ veřejně z.a plotdrmme/k § 471 
(§ 565). 

Podle § 396 a 398 rozhoduje se v ústním líčení i o určitých případech 
odvolání proti rozsudku soudu sborového. Podle § 48 o. ml. jest v říze
ní proti mladistvým pravidlem neveřejnost hlavního přelíčení. 
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§ 3. 

Osvědčování procesních úkonů protokolem. 

iPll1o~'o:koll (,zálp,i,s) j.es/t pfseml1Jé slolU>dlnÍ IQIslVědčelttí Pfocesrně vÝzlttam
ných procesních jednání jak soudu, tak stran. Strany mají, až na 
ul1Č1ilté výjimky, !P'odle § 56 zák 100.S. (§ 6) vollbu, zd,a chtěií svoje 
určitá IPlfiOlhláŠoení ,čilnHi Iprrort.oik1olle:m neiho pfsemil1ým [l,odáll1iÍm. Olmny 
:pwce,sln1Í musí vlždy býti IPftOIt,oJ\;O'lem Otsvědčelny, děH-li s'e za SIOlUórn
(t)rQiS'ti [soudu (§ 31). 

K Iprot,oikol1ování ptř~dán j,es\t 's>O'wdu jaNO' :pomoclný orgál!1J za[liso'vlatd 
!P'od!1e § 23 a 101 (§ 31), jelD:ž mUlsÍ bý'ui Ik ,s'ep~lsiQ,vá,l1iÍ iPl1oluor:lmr1ů v,zalt dio 
přísahy. Jeho úkolem a smyslem přísahy jest, že protokolovati bude 
přesně p,odIe IPna'Vldy a í~pI1ně. V Ipřipravmém řízení musí býtli '0' každém 
Ú!kolnu vY'š,et,ř'olVladm, sOlude:m [l,ř,ed'sle!bml1ém, sep.Í'sovám plrro1,o!k:ol (§ 
101, § 125), a tlO zpravidlla ihned při úkonu samém. Podle § 16 vyk. 
nař. (§ 92) má se v IProt,ollm1lle oz.uači'ti ,soud, jen11ž úřec1ní úkon Ike Iná , 
podnět k němu a hodina, kdy se začal. Je-li k výslechu obviněné?o 
třeba delší doby, má se vyznačiti i doba jeho ukončení (viz i § 104). 
Jak se má protokolovati a jak se má zjistiti souhlas protokolu s vý
povědí, po případě s úkonem předsevzatÝn1, stanoví podrobně § 104 
až 107 (§ 92). ZVilášlbní tlJředp,is ovsa,huje § 200, 'odst. 2, ,stal!1,o,vící, ~e 
ve výjimečném případě, kdy soudce při výslechu použil tak zv. otáz
ky suggestivní, má tato otázka slovně do protokolu býti pojata a 
§ 168 i 205 stanovící, že v případě konfrontace má se v protokole 
zvláště zachytiti každá jednotlivá okolnost vzhledem k níž vyslý
chaní se rozcházeií a jejich výpovědi o těchto okolnostech. 

Mimo vlastní obsah výpovědi mají v protokole býti vyznačeny 
formálnosti zákonem předepsané, jako napomenutí k pravdě podle 
§ 169, 165 a 199, vzetí do přísahy podle § 169 a jiné důležité okolno
sti. O tom, jak sepisovati jest protokol o úkonu předsevzatém s při
bráním tlumočníka (§ 163, 198 a § 18 Vyk. nař.), byla řeč svrchu. Zá
sady o protokolování v přípravném řízení platí také o řízení pře
chodném, na 'Oř. o výslechu obviněného podle § 220. V řízení přestup
kovém, pokud tam vůbec přípravné řízení se vyskytuje, jest věc 
zjerc1l1Jcrc1ušelllla plolnud, ž,e podle § 452,č]s. 7 (§ 543.3) }eslt ,třeba véslti 
protokol jen při takových úkonech vyhledávacích, jichž se má po
užíti jako důkazu při hlavním přelíčení, a jež se v něm nemají opa
kovati; v jiných· případech stačí stručný záznam o podstatném ob
sahu výpovědi osob vyslýchaných, jejž učiní zapisovatel, nebo i vy
slýchající soudce sám. 
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O h~~vn~m přelíčení musí pod neplatností býti sepsán prot~kol,jejž 
iPoldePl~,e p'r,edsedla.i za[Jllsolvalt,eI (§§ 271., 342,458, § 296-300); úchyllka 
pokud Jd,e 10 lP'odpis vš,ech SOIUd<CŮ 'v říz,ení :staJ!l!ném podle § 444 
(§ 531). J,en v Ťfz~l1í IPlř'es'tl\l:p~Oivérm není Itřeba sepsa1i :pT<Q,to<lml iplodle 
~ 458 ve změní čL I. aj!. 16 zák z 18. iP'fIOIsiŮnce 1919, Sb. z. a n. z r. 1920, 
c. 1, (~ 550), bYlI-Ji dbž,wllOlVlaJllÝ IQlsVlobozelll, pom'ěvCI!dž žalobce uStlO'UlPli.I 
~d obzaloby, nebo byl-li obžalovaný odsouzen, poněvadž doznal 

u~l~~ tr:stný ~~n, je-li toto doznání podporováno ostatními výsledky 
p:,:h~em, ,vzdall-li se strany práva odvolacího a bylo-li toto vzdání 
zlIsteno zaz~amem ve spisech podepsaných stranami. V těchto přípa
dec,h nahradI se protokol Ci rozsudek) záznamem, jenž musí obsaho
va,tI den.a rok přelíčení, osobní poměry obviněného, nejsou-li již ve 
sPIsech, Jména přítomných stran, jejich právních zástupců i vyslech
nutých svědků a znalců a podstatný obsah rozsudku. 

Co obsahovati má protokol o hlavním přelíčení, stanoví § 271 a 
§ 272 (V~Zv:i § 342) (§ 296-300). Plodstatlllé forni.álnolsti is,o'U lila plř. mi
mo ty, Jez v zákoně jsou uvedeny, vyloučení veřejnosti z hlavního 
pře!íčení, vzdálení stran podle § 250, konfrontace, případy při tvoření 
laVIce porotců podle § 304 a 310, přerušení hlavního přelíčení pro
~Iášení o rozšíření obžaloby podle § 263, 320 a 321 a pod. St:anám 
Jest ,volno, aby žádaly k zajištění svých právo zjištění jednotlivých 
bodu v protokole. Jde-li o zjištění doslovu, má předseda k žádosti ně
~teré sIumu1Y ihned illaa"ídd<vi, íwby- se iedil1lo!t:Hvá místa přečetla (§ 297). 
V říze.ní plřed IPIOll'OItoi zap,~suje se (alle jen ;k Ill,ávrhu) podle § 325 
(§ 324.3) 'plrá:vlní lP'ó,učemí předsed1olVlo l!lJa lwl!lJc[ 1l:d.wvn1ho lPře1Ílčeil1Jí a 
podl!<e § 327 (§ 336) iP'oil1Joení, Ilderé lPředseda dia;! IPm,O'bcŮ!m [)iN jejich 
poradě. 

'v Pro!~k~1 v přípravném řízením podpisují vyslýchaní, přítomúí 
uredmcI, Jmenovitě tedy soudce, zapisovatel i soudní svědci (§ 105, 
§ 125). PI110luowoII 'o hI:wvmrum lPřeUčení PlQldp~Sluje lPř,edlseda a zapisolva~e,l 
(§ 271, § 299, 291). rNemů~e-lld lP,ř,ed:Sleda IPII10 ,tl"VallOIU lP,řelkážllm"lPlmtlo
kol podepsati, podepíše jej zaň člen senátu, nemůže-li protokol pode
psati samosoudce, odpadá podpis soudcův. Nemůže-li zapisovatel pro 
trvalou překážku protokol sepsati, sepíše jej předseda a podepíše jej 
s ,~lenem senátu; jde-li o jednání před samosoudcem, sepíše i pode
pIse protokol samosoudce (§ 18 cís. nař. z 14. prosince 1915, ř. z. 
Č. 372). 

O stell1oignNi<dkémza,mamenává111ívÝiPlOvědi obsaJhuje usta!l1ove!l1Í 
§,271, ,odst 4 (§ 297). Přepis těsnopi,sného záznamu v obyčejné 
pIsmo nenahrazuje protokol, nýbrž jest jen jeho přílohou. 
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Strany mohou do protokolů nahlížeti a si jej opisovati. O jejich ná
vrzích na doplnění neb opravu protokolu o hlavním přelíčení rozho
duje předseda soudu, proti jehož rozhodnutí přípustná jest stížnost 

podle § 15 (v. § 299). 
úkony soudní, pro něž není předepsána slavnostní forma protokolu, 

osvědčují se záznamem (viz na př. § 108, odst. 2, 452, čís. 7, 458 
(,čll. I. 'al. 16 zlálk., Sb. č. 1/20), § 6 zák'oJl1a o zalblDcwel1iÍ ,OdiSI01tlzelnlÍ, Sb. 

č. 111/28 a § 15 zák, Sb. č. 31/29, § 127,543.3, 550). 

§ 4. 

Soudní rozhodnutí a jejich prohlašování. 

Přes to, že trestní řád projevy vůle trestního soudu označuje různě 
(rozsudky, nálezy, rozhodnutí, usnesení, opatření, rozkazy a pod.), 
podstatný jest jen rozdíl mezi rozsudky na jedné a usneseními na 
strmě Jdrruhé (tak § 93). IR,o~sil1dky jlSIQIU f!Q~hOldl!llUtí, jímž hLavní lP,ře

Hčení v I. sl1JOiHcl ,se Ikornčí (viz však usnesení § 282, 286), al1ebo. j,imdž 
vyšší sltlolHc,e ,ať na zálk!ladě 'Ú:S111l1Íiho j.ed'l1ární nebo ,neve.řejněmzhoduje 
o 'věcd.sCI!illé (§ 361). OSltlartrní w~hodll1Uití s,C)udu jlsou 'Usneseními. Vzhle
dem na ~z1lliam !l'IOIZlsudků p['ed!pi,su.j.e § 101, 'odst. 1 IÚ. ,l, a § 270 ve 
znění čil. I. alL 10 zálk.z 18. IPlms~l1ce 19ľ9, Sb. z. a n.č. 1/20 (§ 292), že 
flozS111delk s'e vY:hlašillje jmémem Te,puIbUky. Zvlá§1Jní slkil1llPmu uSlllesení 
,činí ta!k zv. Ir,oiz~azy, ma !p1ř. lPři IdJormovlní a ,OSloibní IPlwihHdce § 140,lOlds,t. 
3 (§ 159), lP'ř,ed'ViedellllÍ § 159, 174, 221,242, 413 (§ 173, 192, 232) 255, 
257, 499), 'zlamoell1í § 176 (§ 201), ,tlak zv. konfinace podle § 182(§ 126) 
a příkazy, vydávané předsedou u výkonu policie při přelíčení podle 

§ 233 (§ 249). 
Zda projev vůle se stal usnesením sboru nebo rozhodnutím jediné

ho soudce, není rozhodné pro otázku, zda jest rozsudkem, usnesením 
neb rozkazem. Jak dochází hlasováním k hromadným projevům 
vůl},e ISIOllld'U, by-a,o vyaičell1lo lSiholfla (~l 1., Ihl. 1., § 6). 

Obecného předpisu, že každé soudní rozhodnutí musí býti prohlá
šeno, trestní řád nemá; nařizuje však prohlášení jednotlivých roz
hodnutí, při čemž buď přestává na tom, že stranám poskytuje jen 
příležitost, aby o rozhodnutí nabyly vědomosti, anebo užívá ještě 
zvláštních prostředků, aby ten, jehož rozhodnutí se týká (zvláště 
obviněný), o něm s,e dověděl (viz § 178, 180,234,238, 268,269, 284. 
291, 340, 403, 427, 442, 458, § 202, 259, 287, 290, 352, 344.4, 464, 

256, 530, 579~. 
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ZáS<8.!dlně můž,e lP'l1o,hlášení srOlUdlnfch rrOzhodnutí sle státi !po~J.,]e § 77 
(§ 93.2) ústně Ine:bolpÍls'emně; ú~tlně 1P11ohláš,e,ním IPlřed ,soudem, písemně 
doručením prvopisu nebo jeho opisu úředně pověřeného. Kterého 
~~ůsobu prohlášení se použije, záleží na povaze soudního rozhodnutí. 
Dstně musí se prohlásiti usnesení o uvalení vazby, rozsudek vyne
sený ve hlavním přelíčení a určitá opatření, týkající se postupu hlav
TI'íhJo !p'iíelrÍlčel1Í. Co dto Iformy !p'l1oihllláš,eni /p[,erd/p'i'sluje § 77 (§ 93) že musí 
býti osvědčeno protokolem a že se má na žádost tomu, jemuŽ opatře
ní ústně se ohlašuje, dáti jeho opis. 

Písemná vyhotovení soudních rozhodnutí podpisuje soudní kance
lář se záznamem »za správnost vyhotovení«. Jen úřední vysvědčení, 
usnesení o vydání věci, usnesení o uvalení a zrušení vazby, pod
pisuje předseda, po případě soudce vyšetřující neb okresní. (§ 79 zák. 
o o. s. podle znění čl. 1., čís. 10, zák. o úlevách soudu z 1. červlla 
1914, ř. z. č. 118.) 

Nemůže-li soudce nebo zapisovatel pro trvalou překážku rozsudek 
(protokol) sepsati nebo podepsati, jest postupovati podle § 8-18 
Ui 305 a 552) ds. na,ř. z 14. iP!1101s.~nce 1915, ,ř. z.č. 372. 

Doručelní rděj,e s'e jiJnak s,táJunÍlmu zas~lmp'i'te~s,tvi a iitnla'k jdiným 'osobám. 
Státnímu '~as'tIUipilte:lSltvÍ s,e děJe dorrručelní !prOdře § 78 (§ 98) stdělleniill 
v prvopise. úředník státního. zastupitelství potvrdí na prvopise, že 
v něj nahlédl, a připojí datum; žádá-li za to, vydá se mu opis. 

Při doručení jiným stranám procesním*) rozeznává se, jde-li 1. o 
obsílku k hlavnímu přelíčení obviněnému, nebo 2. o doručení takové
ho rozhodnutí soudního, při němž od doručení se počítá lhůta k něja
kému procesnímu úkonu a 3.0 jiná doručenÍ. 

ad 1. Obsílka k hlavnímu přelíčení v I. stolici musí býti obviněné
mu dOll1UČelna IVlžídy do Vlla,s,tni1ch ruk<oru (§ 79, ,odstL 1) (§ 97 i žalob1TÚ 
spis). [P·ři rtI01m mleloilní l1Orzd~lIUi, !před kt'erý'ffi s,oludem hla'V,n1 !P'ře:Hče'ní 
se koná, ani je-li obviněný ve vazbě nebo na svobodě. Naproti tomu 
obsílka k jiným ústním jednáním, zvláště v řízení opravném, nemusí 
se již státi k Vlla'sltItLÍlm i11u:k<ám (jinak § 97.]). **) 

ad 2. Doručení spisů, od jejichž dodání jde některému účastníkovi 

*) Doručování poštou bylo podrobně upraveno nař. min. sprav. z 15. dubna 
1902 ř. z. Č. 74 . 
. **) Rovněž k vlastním rukám se doručuje: a) obsilka porotcům (hlavním 
1 náhradpím) k porotnímu zasedání podle § 21 zákona o sestavování seznamu 
porotců, Sb. Č. 278/19; b) usnesení o náhradě za vyšetřovací vazbu podle 
.~ 3 a 5 ř. z. č. 3t8/18; c) rozhodnutí o nároku na náhradu osobám neprávem 
o~~ouzeným podle § 1 a 4 zák. ř. z. č. 109/18 (§ 431, 503, 555); d) trestní 
pnkaz podle § 13 zák., Sb. č. 31/<l9. 
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lhůta k podání opravného prostředku neb odporu proti dání v obža
lovanost, jakož i doručení obsílky k hlavnímu přelíčení soukromému 
žalobci a soukromému účastníkovi, může se státi buď straně samé 
ltlJeb j,eHmu z,ffZienému zá'stlulP,oi (§ 79, rOrdlSrt. 2, § 97.1, 2). Zří:ne.ný je1sJ!: 
ten zástupce, jenž opatřen jest řádnou plnou mocí, nikoliv tedy zá
konný zástupce, leda by sám se účastnil procesu. 

V řízení přestupkovém zasílá se obsílka k ústnímu přelíčení u 
soudu odvolacího, jmenoval-li obviněný obhájce nebo zástupce, jen 
tomuto obhájci neb zástupci (§ 471). 

Vyhýbá-li se účastník, jehož bydliště je známo, osobnímu doručení, 
odevzdá se opatření, jež se má doručiti, na základě zvláštního pří
kazu soudu Úlařízení min. sprav. ř. z. Č. 74/02) obecnímu představe
nému, a účastníkovi se o tom dá věděti oznámením, přibitým na jeho 
bytě nebo na obecním domě (§ 79, odst. 3). To platí také, vyhýbá-li 
se doručení obsílky k hlavnímu přelíčení v I. stolici obviněný sám. 
(jinak § 97.3). 

ad 3. Ve všech jiných případech platí, že nezastihne-li se ten, komu 
soudní opatření svědčí, ve svém bytě, odevzdá se některému dospě
lému členu domácnosti, nebo některé osobě v obchodě neb živnosti 
adresátově sloužící, u advokátů a notářů, některému advokátovu neb 
notářovu zřízenci (§ 10 nař. ř. z. č. 74/02); není-li takové osoby, do
ručí se listina některému sousedovi, nebo není-li tu nikoho, kdo by 
llyl ochoten ji převzíti, jest ji složiti u obecního představeného a 
v bytě jest zanechati návěští na místě snadno patrném, nebo, je-li byt 
zavřen, jest je přibíti na dveře. Nelze-li zjistiti byt toho, jemuž doru
čení se má státi, provede se doručení přibitím návěští na obecním 
domě, a pokládá-li to soud za přiměřené, vyhlášením ve veřejnýcn 
novinách. (O doručování poštou viz nař. z 15. dubna 1902, ř. z. Č. 74.) 

Mimo okres soudu, od něhož opatření pocházÍ, a pocházÍ-li od 
krajského soudu mimo obvod okresního soudu v jeho sídle, 
II ů ž e se doručení státi prostřednictvím okresního soudu místa do
rnčení s ú~inkem, že pak m ů ž e účastník opravný prostředek proti 
rozhodnutí takto doručenému podati u okresního soudu, jenž mu je 
dOll1uČlill (§ 81, § 218.4, 350.2). 

Ve voienských nebo vojskem obsazených budovách má se doruče
ní (a jiné soudní úkony) podle § 12 zák. ř. z. Č. 78/69 státi po předcho
zím hlášení veliteli budovy a s přibráním vojenské osoby jím přidané. 

V některých případech zákon předpisuje, aby o soudním úkonu 
také jiné osoby než ty, jež jako strany, svědci, znalci a pod. přímo 
jsou na něm zúčastněny, byly vyrozuměny. Tak jest tomu jmenovitě 
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podle § 83, jde-li o zahájení nebo skončení trestního řízení proti oso
Mm vojenským a proti osobám~ které jsou v úřadě státním neb jiném 
veřejném, zvláště v zemském a obecním, osobám, které jsou členy 
obecního zastupitelstva nebo jiného zastupitelstva, povolaného ob
starávati věci veřejné nebo jimž propůjčeny jsou veřejné tituly nebo 
zdejší nebo cizozemské řády a čestné odznaky. Zahájením trestního 
řízení rozumí se tu návrh na přípravné vyšetřování nebo podání 
spisu obžalovacího. Oznámení jest učiniti nadřízenému úřadu, po pří_o 
~~dě ~ředstavenstvu zastupitelstva, nebo jde-li o řády, příslušným 
radovym kancelářím. Oznámení tato činí podle § 317 jedno ř. soudní 
kancelář samostatně bez soudcovského příkazu a nevyžádajÍc si 
usnelseluí slorudru (§ 101 přenechává úpravu věci cestě nařízení). Po
doibně j:aJko lPř.izahájení IIJJebo Sk]olI1lčení ,t,r'e'Sltlni!ho !řízen] jeslt :uč'Ílnttd. 
oZlnámení \podle § 158 a § 176 (§ 172, 204) v případě, že Ik 'Výs,lecuru 
obeslána neb do vazby vzata býti má osoba, stojící ve veřejném úřa
děnebo službě a musí-li k ochraně veřejné bezpečnosti neb jiných 
veřejných zájmů po dobu svého zaneprázdnění býti zastupována 
dále jde-li o zřízence železniční a paroplavební, dělníky horní, hutní: 
válcoven a hamrů, zdravotní osoby ve státní neb obecní službě a 
osoby ve veřejné nebo soukromé službě lesnické. Oznámení tu děje 
se přímému představenému. Rovněž rozsudek proti osobě, která za
stává veřejný .úřad nebo veřejnou hodnost, má se, jakmile nabyl 
právní moci, oznámiti přímému jejímu představenému. Rozumí se, že 
i v případě, má-li odsouzení podle zákona za účinek, že odsouzený 
pozbude členství v obecním zastupitelstvu neb jiném zastupitelstvu, 
k obstarávání veřejných věcí povolovaném nebo ztrátu úřadu služ
by, titulu, hodnosti a řádu, dočasnou ztrátu volebního práva' nebo 
volitelnosti do zmíněných zastupitelstev (v. § 8 vlád. nař. Sb. č. 
198/22 o evidenci provinilců), nebo ztrátu jiných práva oprávnění 
anebo příjmů z veřejných pokladen, má trestní soud sděliti opis 
pravoplatného rozsudku také s tím úřadem, jemuž přísluší činiti po
třebná opatření. 

Mimo to v řadě téměř nepřehledné nařízení byla předepsána po
vinnost oznamovati určité procesní úkony, z nichž upozorniti jest na 
nařízení, Věstník, čís. 22/03 a 13/13, stran vyrozumění soudu poru
čenského o zahájení a skončení řízení trestního proti mladistvým 
(v. § 37, 55 O. ml.), lPlak lna ,nalřizení, Sb. č. 151/20 {} !oZluámení, jež jest 
učiniti ministerstvu národní obrany o odsouzení legionáře. (V. Kal
lab .. Herrmitt pozn. k § 83.) 

112 

§ 5. 

Jazyk soudních úkonů. 

IStlfI.a!ll j.azylka sloludní:ho ú'k!olnu ,olbSla:hoval tres,t.ní -řáld jen rus<Í:aQ1Jo'Vení 
v § 100, 163, 198 a § 18 vyk. llliaJř. (§ 32). TY1to, [[)ř.e.dlP[:slY lP!ř,edv~dlají jen 
případy, kdy jde o spisy nebo výpovědi v jazyce u soudu neobvyk
lém a předpisují, že takovéto projevy mají býti tlumočníkem přelo
ženy. Pojem jazyka u soudu obvyklého jest nyní, kdy § 9 zák. jazy
kového, Sb. č. 122/20 byly zrušeny všechny předpisy jazykové, jež 
byly v platnosti p~ed 28. říjnem 1918, vymeziti tak, že jest to jazyk, 
jímž u soudu podle jazykových předpisů jest jedn~ti. Poněvadž pak 
čl. I. a VII. smlouvy saint-germainské z 10. září 1919 Československo 
se zavázalo, že záruky, jichž národnostním menšinám se má dostati 
k tomu cíli, aby jim poskytnuta byla možnost přiměřená, používati 
před soudy svého jazyka jak ústně, tak písemně, postaví pod garancii 
ústavního zákona, ustanovila ústavní listina v § 129, že zásady jazy
kového práva v republice čsl. určuje zvláštní zákon, tvořící součást 
této ústavní listiny. Zákonem tímto jest zákon z 29. února 1920, Sb. 
č. 122, jenž stanovil především v § 1, že jazyk československý jest 
státním oficielním jazykem republiky, tedy zejména jazykem, v němž 
s výhradou toho, co ustanovuje se v § 2 a 5, děje se úřadování všech 
soudů, úřadů a orgánů republiky. Výhrady, menšinám poskytnuté, 
definovány jsou pak v § 2 tak, že soudy, úřady a orgány republiky, 
jichž působnost vztahuje se na okres soudní, v němž podle posledního 
soupisu lidu obývá alespoň 20 procent státních občanů téhož, avšak 
jiného jazyka než československého, jsou ve všech věcech, jichž vy
řízení náleží jim na základě toho, že působnost jejich vztahuje se na 
tento okres, povinny přijímati od příslušníků jazyka této menšiny 
podání v témž jazyku a vydati vyřízení těchto podání nejen v jazy
ku československém, nýbrž i v jazyku podání. 
Třetím odstavcem § 2 jest pak vyhrazeno nařízení, pokud a při 

kterých soudech a úřadech, jichž působnost obmezena jest na jediný 
okres, a sice okres s uvedenou národní menšinou, jakož i při soudech 
a úřadech jim instančně' bezprostředně nadřízených, lze obmeziti se 
na vydání vyřízení pouze v jazyku strany. 

V duchu tohoto předpisu vydáno pak bylo vládní nařízení z 3. úno
ra 1926, Sb. Z. a ll. č. 17, upravující otázku jazykovou pro obor mi
nisterstev vnitra, spravedlnosti, financí atd. (nikoliv školství a soci
ální péče). Poněvadž orgány činné v trestním řízení podřízeny jsou 
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ministerstvu spravedlnosti nebo túřady bezpečnostní) mirtisterstvu 
vnitra, platí pro trestní řízení jazykové nařízení v celém rozsahu. 
K tomu jest dodati, že podle § 2, odst. 5 jazykového zákona jest ve
řejný žalobce za stejných podmínek jako jiné úřady republiky ve vý
jimečných případech (kde jest alespoň 20 procent menšin) povinen 
trestní obžalobu proti obviněnému menšinového jazyka vznésti i 
v tomto jazyku, po případě {ve výjimečných případech nařízením 
stanovených) jen v tomto jazyku. 
Důsledkem těchto -zákonných předpisů rozeznává jazykové na

řízení: 

1. všeobecná ustanovení o úřadování (hlava 1.); 
2. výjimečná ustanovení, platná o soudech, úřadech a orgánech, 

jichž působnost se vztahuje na soudní okres s jazykovou menšinou 
(hlava III.) čl. 18 až 36; a 

3. možnost jednati a vyřizovati jen v jazyku menšinovém (čl. 37 
až 40). 

Ad 1. Ustanovení obecná o úřadování plat! jednak tam, kde není 
národnostní menšiny, jednak, kde ustanovení o národnostních menši
nách neobsahuje úchylek. Základní zásadou jest, že všechny soudy, 
úřady, ústavy a orgány, podřízené ministrům vnitra a spravedlnosti, 
úřadují, vydávají vyhlášky a mají zevní označení ve státním .oficiál
ním jazyku. K ústavům počítá čl. 2, odst. 2, výslovně i státní trestnice, 
věznice, polepšovny. Podání, jež bylo učiněno stranou nezastoupenou 
právním zástupcem v jiném než státním jazyku, vrátí se, pokud soudu, 
úřadu neb orgánu není známo, že strana jest znalá jazyka státního, 
k opravě formální vady bez prodlení na přiměřenou krátkou dobu. 
Výjimkou mohou podání, jejichž přijetí žádá nevyhnutelně důležitý 
zájem státní, býti přijata, i když nebyla učiněna ve státním jazyku. 
Vyřídí se ovšem v jazyku státním. Jde-li o podání vázané lhůtou, 
jako na př. o opravný prostředek, jest povinna strana, které v jiném 
než státním jazyku učiněné podání bylo k opravě vráceno, předložiti 
je ve vyhotovení ve státním jazyku věcně nezměněném, připojíc pů
vodní podání. Při tom jí může býti uloženo, aby prokázala, že původ
ní podání se shoduje s podáním v jazyku státním. Bylo-li podání 
v určené lhůtě ve státním jazyku opět učiněno, zachovají se mu účin
ky prvního podání, jako by bylo řádně učiněno. Podá-li je strana po 
určené lhůtě nebo pozměněné nebo nepřipojíc původního podání tam, 
kde jest to předepsáno nebo ne vyhovujíc vyzvání, aby prokázala 
shodu obou podání, nebude k prvnímu podání hleděno. 

Žádala-li by strana přednesší svou věc ústně, aby byl s ní o tom 
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sepsán protokol proti těmtú ustanovením, budiž poučena po rozumu 
zákona; setrvá-li na své žádosti a nejde-li o takový případ~ kde jest 
jednati ve státním zájmu z úřední moci, budiž odmítnuta a o tom 
(aby straně zachována byla možnost stížnosti) sepsán stručný zá
znam. 

Tu tedy má se jak při podání, tak při ústním prohlášení za to, že 
strana o jazykových předpisech se mýlí a poskytuje se jí tedy mož
nost omyl napraviti. Naproti tomu uéiní-li za stranu podání v jiném 
než státním jazyku právní zástupce (o němž nařízení předpokládá, že 
zná jazykové předpisy), nebo učiní-li podání takové strana, o níž je 
soudu, úřadu neb orgánu známo, že je znalá státního jazyka, anebo 
předloží-li strana vrácené jí podání, nevyhovujíc příkazu, budiž od
mítnuto, ježto se nehodí, aby o něm bylo po zákonu zahájeno jednání. 

Aby se zabránilo demonstrativnímu předkládání podání v jiném 
jazyku než státním, předpisuje čl. 6. pro případy, kdy podání se stalo 
ve státním a vedle toho v jiném jazyku tak, že je nelze odděliti, aby 
bylo podle zásad právě uvedených buď vráceno k opravě nebo od
mítnuto; lze-li jinojazyčné vyhotovení podání odděliti, odmítne se 
jen toto vyhotovení, kdežto o vyhotovení ve státním jazyce se za
hájí předepsané řízení. 

Pokud jde o jazyk listin a spisů, jichž lze použíti jako příloh, do
kladů k důkazu nebo k jiným úředním účelům bez ověřeného překla
du do státního jazyka, stanoví čl. 7, že jest to možno jen, jde-li o 
listiny nebo spisy, které jsou sepsány sice v jiném jazyku, než stát
ním, ale v takovém, jímž mluv.í národní menšina ve státě, a to jen 
tomu soudu (úřadu nebo orgánu), jehož sídlo jest v obvodu vrchního 
soudu, ve kterém jest aspoň jeden soudní okres s takovou národní 
menšinou a byly-li zřízeny před 6. březnem 1925 (datum toto voleno 
proto, že jazykový zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení, totiž 6. 
března 1920 a že podle § 8 zákona byla vláda zmocněna, by po dobu 
prvních pěti let ode dne, kdy zákon nabude účinnosti, připuštěny 
byly výjimky z jeho ustanovení, potřebné v zájmu nerušené správy). 
A contr. plyne z čl. 7. jazyk. nař. u spojení s § 100 tr. ř., že spisy, se
psané po 6. březnu 1925 iiným jazykem než jazykem soudním, musí 
býti přísežným tlumočníkem přeloženy. 

Kdežto tedy strany podle čl. 4 smějí podávati podání jen v jazyku 
státním a podle čl. 8 se se stranami a iinými účastníky smí jednati 
jen ve státním jazyku, obsahuje jazykové nařízení úchylky, pokud 
jde o svědky, znalecké svědky, přezvědné osoby, důvěrníky nebo 
pamětníky, jakož i strany vyslýchané k důkazu neb obviněné. 
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Tyto osoby totiž, náležejí-li k jazykové menšině v obvodu téhož sbo
rového soudu druhé stolice (tedy např. Polák na Moravě, nikoliv 
však v Čechách) a přesvědčí-li se soud nebo úřad je vyslýchající, 
nebo je-li známo z bydliště nebo pobytu vyslýchaného nebo z jiných 
okolností, že vyslýchaný není tak mocen státního jazyka, aby mohl 
v něm věcně a správně vypovídati, mohou b~rti bez tlumočníka vy
slechnuty ve svém jazyku. To je ovšem podle § 163 možno jen tehdy, 
je-li vyšetřující soudce i zapisovatel dostatečně znalý jeho jazyka a 
přiloží-li se ke spisům ověřený překlad protokolu na jazyk státní. 
Neboť úchylka, obsažená ve čl. 8, odst. 3, připouštějící, aby byl svě
dek vyslechnut jiným soudcem, platí jen s výhradou, "je-li to podle 
zákonných ustanovení přípustno«, tu neplatí, poněvadž podle § 163 
a 198 to přípustno není. Naproti tomu přísné předpisy o protokolová
ní, obsažené v § 100 a § 163, byly odstavcem 5, čl. 8, zmírněny po
tud, že výpověď zapíše se do protokolu ve státním jazyku, ale má 
pak vyslýchanému býti ztlumočena a v zápisu potvrzeno, že se to 
stalo a že zápis byl sepsán správně podle učiněné výpovědi. Záleží-li 
ovšem na doslovném znění výpovědi, zapíše se výpověď též v jazy
ku, ve kterém byla učiněna. Totéž co o svědcích, platí také o znalci, 
ovšem jen s výhradou, že jest třeba ustanoviti za znalce osobu ne
znalou státního jazyka, poněvadž tu není znalců toho oboru znalých 
tohoto jazyka. 

Je-li osoba, jež k důkazu má býti vyslýchána, znalá jazyka stát
ního a odpírá v něm vypovídati, tu jazykové nařízení v čl. 8, odst. 7, 
připouští, aby byla donucována k výpovědi pokutami do 1000 korun 
čs., ovšem nelze-li pro tento případ užíti jiného ustanovení. Tako
vým jiným U1stam:QlVen1m j,est zvláště § 203 a § 245 (§ 194), mající 
zaručiti, že obviněný k výpovědi nebude donucován, i konečně 
§ 160 (§ 174), přiipoQluš.tějíd, aby SlVědek jLným způs'obem k vÝlPlorvědi 
byl donucován. Bude tedy v trestním řízení možno čl. 8, odst. 7, po
užíti jen u osob přezvědných a v podobných případech. 

úlevy poskytnuté podle čl. 8 straně a jiným osobám vyslýchaným 
k důkazu neplatí o právním zástupci neb obhájci. Tak již podle čl. 9 
může býti straně uloženo, aby si přibrala plnomocníka znalého stát
ního jazyka, není-li soudce úplně znalý jejího jazyka a není-li aní 
strana s to, aby se vyjádřila srozumitelně ve státním jazyku o před
mětu jednání. Právní zástupci a obhájci jsou vždy povinni znáti stát
ní jazyk a proto strany nemohou 'se dovolávati této neznalosti svého 
zástupce (obhájce), ani nemohou žádati za přibrání tlumočníka. R.ov
něž právní zástupce a obhájce z povinnosti úřední zřízený má býti 
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zřízen tak, aby byl úplně znalý jak jazyka státního, tak jazyka men
šiny. 

Ad 2. Z pravidel ad 1 uvedených nastávaií úchylky podle § 2, odst. 
2 jaz. zák. tenkráte, jde-li o jazykovou menšinu. Jazykovou menši
nou jsou státní občané českoslovenští téhož, avšak jiného než stát
ního jazyka, jichž obývá podle výsledku posledního soupisu lidu 
úředně uveřejněného alespoň v jednom' soudním okrese republiky 
nejméně 20%. Příslušnost k menšině posuzuje se podle čl. 16 jaz. nař. 
při písemných podáních podle řeči podání, pokud soudu není známo 
iinak, že strana je příslušníkem jiného jazyka. Má-li soud závažné 
pochybnosti o tom, že strana je příslušníkem menšinového jazyka, 
vyžádá si ústní nebo písemné prohlášení strany. Při právnických 
osobách a jí podobných samostatných subjektech právních, dále při 
samosprávných úřadech, zastupitelských sborech a pod. hléděti jest 
k jazyku, jaký mají podle stanov, jednacích řádů nebo jiných vnitř
ních předpisů. Je-li mezi jazyky právnické osoby také státní jazyk, 
platí tento, jinak ten jazyk, který jest uveden na prvním místě. 

Výjimky, které jazykové nařízení poskytuje jazykovým menši
nám, vázány jsou jednak na to, že v soudním okrese jest jazyková 
menšina, dále že jde o věc, již vyříditi náleží soudům na základě 
toho, že jejich působnost se vztahuje na tento okres. Dále, že strana 
neb osoba zúčastněná jest příslušníkem jazyka menšiny, a konečně, 
že v tomto jazyku činí podání, prohlášení anebo jedná. 

Výhody, jichž se za těchto podmínek příslušníkům menšiny do
stává, jsou pak tyto: 

a) podle čl. 19 jaz. nař. jsou soudy, úřady a orgány povinny při
jímati od příslušníků dotčeného menšinového jazyka podání také 
v jejich menšinovém jazyku a vydati jim vyřízení nejen v státním, 
nýbrž i v jazyku podání. Také ostatní ve věci zúčastnění příslušníci 
téhož menšinového jazyka obdrží vyřízení také ve svém jazyku. 
Podle § 20 m,.ohou dokladem býti v takových okresech také listiny, 
sepsané v jazyku menšiny. R.ozumí se, že v případě, že se použije 
jiného meušinového jazyka, než v onom okrese je oprávněn, nebo 
použil-li menšinového jazyka někdo, kdo není jeho příslušníkem, na
stupuií obecná pravidla (čl. 4, 5, 6 a 7). 

b) I když nepředchází podání strany, ale soudu (úřadu) je známo, 
že strana je příslušníkem menšiny, dostane vyřízení t a k é v jazyku 
menšinovém. Nestane-li se tak, má právo do tří dnů o to žádati. 

c) Veřejný žalobce jest povinen vznésti obžalobu (návrh na po
trestání) proti obviněnému, který jest příslušníkem jazyka menšiny, 
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i v tomto jazyku; stejně buďtež činěny i ostatní návrhy a prohláSenÍ, 
jichž se dostává přímo účastníkům. Ústně ohlašuje soud obviněnému 
obžalobu, své nálezy a usnesení i s poučením v jeho jazyku (§ 23). 

d) Jsou-li strany, obvinění neb jiní účastníci příslušníci jazyka men
šiny a jednají-li v něm skutečně, budiž i od soudu, úřadu neb orgánu 
v něm s nimi projednáváno a jejich výpovědi do zápisu v tomto ja
zyku zapsány (§ 24). Účastní-li se jednání též osoby, jež užívají stát
ního jazyka, jedná se s každým jeho jazykem, protokol se sepíše 
v jazyku státním, ale výpovědi v jazyku menšinovém učiněné se 
v něm i protokolují. 

Vztahuje-li se působnost soudu na několik soudních okresů, z nichž 
v některé jest národnostní menšina, řídí se podle pravidel, platných 
pro okresy menšinové jen potud, pokud jde o věci, pro něž jest pří
slušný pro jejich vztah k okresu s jazykovou menšinou, jinak platí 
tu obecná pravidla. 

ad 3. Kdežto úchylky. od obecných zásad platné pro okresy men
šinové jsou obligatorní, isou dále jdoucí úchylky, platné pro okresy, 
v nichž alespoň dvě třetiny státních občanů okres obývajících jsou 
příslušníky téhož, avšak jiného jazyka než státního, jen fakultativní. 
Bylo-li totiž v takovém okrese příslušníkem menšiny učiněno jeho 
jazykem podání, účastní-li se jednání jako strany jen příslušrlíci ja
zyka menšinového (néb jestliže bez předchozího podání se projed
nává jen s příslušníky menšiny) m ů ž e se použíti jen jazyka men
šiny (možno tedy také postupovati podle pravidel ad 2) při vyřízení 
ať podání, ať bez předchozího podání, při projednávání se stranami 
a pokud jsou příslušníky téhož jazyka i s jinými účastníky a činiti 

o tom úřední zápisy nebo záznamy ve spisech, při vydávání nálezů 
a usnesení (čl. 37) i při podávání obžaloby nebo jiných návrhů a pro
hlášení státního zástupce, jichž se dostává přímo účastníkům (čl. 39). 
Rovněž nadřízené soudy a úřady mohou v takových věcech, lc.!eré 
v první stolici byly projednávány a rozhodnuty jen v'" jazyku men
šiny a instančním pořadem k nim dcišly, vyříditi, projednati a zapsati 
jen v jazyku menšinovém (čl. 38). 
Pořízení překladu vyřízení na jazyk menšiny mohou vyšší soudy 

přenechati těm nižším soudům, jejichž prostřednictvím jsou strany 
vyrozumívány (čl. 52). 

Soudy, úřady a orgány jsou povinny dáti stranám podle čl. 95 po.., 
učení, aby byly uchráněny právních újem, jež by jim z neznalosti 
jazyka mohly vzejíti. Strany, jimž se dostalo vyřízení v jazyku, 
jehož neznají, mohou žádati příslušný soud, úřad nebo orgán nebo 
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soud, úřad nebo orgán toho druhu místně nejbližší za vysvětlení 
věci nebo za ústní překlad dodaného vyřízení. Soud, úřad nebo orgán 
jest povinen takové žádosti vyhověti, pokud jeho znalosti k tomu 
stačí. 
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HLAVA ll. 

Jednotlivé procesní úkony. 

§1. 

Zabezpečení si osoby obviněného. 

a) úvod. 

Poněvadž obviněný je nejen stranou procesní, nýbrž i prostřed
kem průvodním a po případě i předmětem exekuce (v. nahoře str. 
92), jest k dosažení účelu procesu nutno zabezpečiti si přítomnost 
obviněného. Opatření k tomu směřující jsou jiná, zdržuje-li se obvi
něný, jehož pobyt jest znám, na území podřízeném naší státní moci, 
a jiná, nemůže-li se proti němu naše státní moc osvědčiti buď proto, 
že známý jeho pobyt není na území naší státní moci podrobeném, 
nebo pro~o, lže jleh'o IPlohyt j,e Ineznámý (§ 421, § 498.2). iPodlle l1Jolho 
rozeznáváme opatření proti přítomnému a opatření proti nepřítom
nému obviněnému. Prostředky, jimiž si lze zabezpečiti osobu obvi
něného přítomného jsou: předvolání, předvedení, prozatímní zajištění 
a řádn:i vazba vyšetřovací. Proti nepřítomnému přípustná je domácí 
prohlídka, dožádání jiných úřadů, soudní honění, zatykač, bezpečný 
!p'fůvlod (§§ 414--420, §§ 498-502). I(lolz;u,mí se, že IP'Toti Ol'llolbá:m, jež 
vyňaty jsou z působnosti našich trestních soudů (viz nahoře), nejsou 
tyto úkony přípustné. 

b) Předvoláni. 

Pravidelným způsobem, jímž soud si zabezpečí osobu obviněného 
přítomného, jest jeho obeslání. Obsílka jest písemné, soudem pode
psané vyzvání obviněného, aby v určitou dobu se k soudu dostavil. 
Má obsahovati též obecné označení předmětu vyšetřování a poučení 
o následcích nedostavení se a má obviněnému býti doručena v uza
vř'ené ,obálce (§ 173, § 191). O dmUičemí ,obsíl'ky Ik h:lavnímu pře.Hčeru 
v § 79.1, v jdl11JÝ1Cih IPlř~aJdedh § 80 (;př~ul'ilÍltIlo dlOlmoeln'Í n.áJuadní § 97, 
95). O Idoruoová!lloí IP,ř,edvoílámlÍ 'osl{)lbám Vlojelt1Jsl}{ým !a oSlobám, u ni,ohž 
veřejný zájem vyžaduje, aby obeslaný byl zastoupen viz § 158, 161, 
172. 
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c) Předvedení (zatčení) a prozatímní zajištění 
(prozatímní vazba). 

Obeslání jest uplatnění moci rozkazovací, jež soudům propůjčuje 
~§ 8, odst. 2. Právním následkem neuposlechnutí obeslání obviněného 
Jest tedy, že soud může užíti donucovacích prostředků, z nichž 
prvním jest předvedení. K předvedení jest zpravidla třeba zvlášt
illíh!o p'Ísemného J:10zkazuSlOIudoo,va '(§ 174, § 192, jenž PřÍI/Jollští, aby 
rozkaz předváděcí byl vydáln současně s obsílkou). 

Rlo21kaz IPileJdrwl,děcí (z,atýka:eí) možno 'však vydati i bez předclho
zíhoobesl.ání, j.e-Id 'tu /llěMerý dův,od va~by (§ 175, § 192.3). iP,oněVladž 
tu jde již o omezení osobní svobody, zaručené ústavou (§ 107 úst. U, 
Jt'st zatčení možno jen za podmínek § 2 zák. ústavního ze dne 9. dub
,na 1920, Sb. z. a n. Č. 293, jenž stanoví, že mimo případ přistižení 
při čnlt1 samém nesmí býti nikdo zatčen, leda na písemný odůvod
:něný příkaz soudcův, který musí býti dodán při zatčení, a není-li to 
mOiŽll1oo, Inejdé:le d,o 24 hodilll:po /llěm (§ 176, § 2m). L. 190. 

ZaltĎení děje se tedy :př,edeVlštm ,zaúče:lem předvede/ll1í ,obviněného, 
jenž neuposle~hl obsílky, před soud k výslechu nebo za účelem uva
lení vazby. 

Omezení osobní svobody nutné k tomu, aby zatčení dosáhlo svého 
cíle, nazývá zákon prozatímním zajištěním. Je to druh vazby, ovšem 
vazby prozatímní, poněvadž trvá jen do doby, než se rozhodne 
'o vazbě řádné neb předsevezme výslech. 

Obviněného zatknouti a naň prozatímní vazbu uvaliti může ostat
ně také bez písemného rozkazu soudce vyšetřujícího soudce, který 
není k vyšetřování příslušný, ano i orgán úřadu bezpečnostního. 
Může se tak státi v případě přistižení při činu vždy, v ostatních pří
padech, kdy zatčení je přípustno (jsou-li tu jiné důvody vazby), 
tehdy, nelze-li si předem vyžádati rozkazu soudcovského pro ne
bezp,e'oelrusrUVIÍ z :P'TlCJld1e/llí (§ 177, 24, § 203, jenž dává toto .právo i stát
nimu zástupci, srv. § 118 a 122.1 al. 5). 
Zatčeného obviněného má orgán zatčení předsevzavší bez od

kladu předvésti před soudce, jenž zatčení nařídil, nebo před úřad 
policejní, k němuž patří. Soudce vyšetřující má potom každého soudu 
dodaného do 24 hodin vyslechnouti. Kdyby to nebylo možno, může 
sice obviněný prozatím zůstati v zajištění, má jej však vždy vy
slechnouti nejdéle do tří dní, a důvod průtahu v zápise poznamenati 
(§ 179, § 202.2). IBYl~~li lPředÝ'elde,n je/ll k vÝslechu, prolPusti se ihned 
po výslechu, stalo-li se zatčení proto, že tu je důvod vazby, má soud-
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oe li:hined po VÝ·SlLechu 'flo':nholCl:llIoUlŤi <O vazbě (V'Y'š'etř,olV,ad) (§ 179, § 122). 
Soudce nepříslušnya úřad bezpečnostní mají též předvedeného za
tčeného bez odkladu vyslechnouti, a ukáže-li se, že není důvodu 
k dalšímu zajištění, ihned propustiti, jinak však do 48 hodin soudci 
vyšetřujícímu dodati. Za výjimečného stavu mŮŽ,!;) se tato lhůta pro
dloužiti do osmi dnů· (§ 5.2 zák. o mimořádnýcH' opatřeních, Sb. č. 
300120). Jen okresní soudce, konající z vlastního podnětu příprav'né 
vyhledávání (§ 89.2) může přes tuto lhůtu obviněného nechati v za
jištění, .ale jen s jeho souhlasem; žádá-li za to, musí i tu býti v 48 ho
dinách dodán soudci vyšetřujícímu. Ale ani toto zajištění nesmí 
tr'v,atá déle než 'O~m dm,í (§ 89.3, § 119.3). L. 179. 

Zvláštním případem prozatímního zajištění jsou případy § 181 a 
182. V prvém případě jde o hromadné zatčení osob, u nichž není vy
loučeno podezření z účasti na činu velkým počtem osob spáchaném, 
tedy vlastně o případ, kdy z technických důvodů nelze všech za
tčený,ch v 24 hlodil1JJáJ~h 'vy:Sllec'hnmjbi. Osnova. tohoto případu zvlášť 
neupravuje. V druhém [p,řÍÍP1cvdě jde o Itlak zv. l\jQilJf~nování. ,t. i. Úl zákaz 
adresovaný nejen podezřelým, nýbrž i všem jiným osobám, u nichž 
soudce uzná toho potřebu, aby se nevzdalovaly z místa činu, na němž 
s-oUlctoe ik,oná 'svá š,evře,ní (§ 182, § 26). 

d) Řádná vazba vyšetřovací 

liší se od vazby prozatímní tím, že může býti uvalena jen soudcem 
z důvodů zákonem určených. Mimo případ zatčení za účelem vý
slechu může prozatímní vazba býti uvalena jednak proto, že pachatel 
byl dopaden při činu samém, nebo že tu je jiný důvod vazby. Do
padení při činu samém může však odůvodniti jen vazbu prozatím
nou, takže itu obviněný ihned po výslechu musí býti propuštěn (srv. 
§ 175.1 a 180; § 199 správněji proto omezuje při přistižení při činu 
vazbll jen na dobll ,potrebnou ke zjištění totožnosti zatčeného. 

(L. 205.) Řádná vazba je buď obligatorní nebo fakultativní. Důvody 
vazby fakultativní isou: 

1. nebezpečí útěku; 
2. nebezpečí kolluse, t. j. působení obviněného na svědky neb spo

luobviněné neb jiné zahlazování stop neb ztěžování důkazu; 
3. loobezpe'čí IdO~Olnoení ,nebo tOIpako!vání ónu (§ 175.2-4, § 198). 
Obligatorní je vazba tam, kde jde o zločin, na nějž je trest smrti 

nebo žaláře nejméně desetiletého (podle zákonné sazby, ne podle 
,očelkáV1a.néiho 'flo'zsuldiku) (§ 175 IPoSil. 'OdSIt., § 198.2, jenž dává trestlTlí 

12.2. 

, 
i 

I 

t 

komoře právo, aby od vazby upustila, není-li to na závadu lÍspěšnému 
provedení trestního řízenO. VaZ/ba může býrti uvalena ,pro j,a'kýJmLi:v 
,trest1J~ čin, ,pro přest,upek však jen z dŮVlOdu Illebez/p,ečí útělilll a lmQllfU
s'e. (§ 452, § 198 vYI,učuje vazbll při činech, na něž je v.,:'hradně stano
ven trest peněžitý, § 575 pak při činech soukromožalobních.J O 'Ome
zení vazby u osob vojenských viz § 180, po sl. odst. 

Formální podmínkou řádné vazby vyšetřovací jest, aby proti obvi
něnému vedeno bylo přípravné vyšetřování {jen v případě přestupku 
je mažllitá v,aZiba již za IvyhJledávámď, podle § 122 i za vyhledávánO, 
a aby obviněný byl soudcem vyslechnut a zůstal i po výslechu pode
zřelým ze svého činu. 

Vazba se uvaluje usnesením, jež musí býti odůvodněno, t. j. v němž 
musí býti uveden čin, při němž vazba je obligatorní, nebo při tak zv. 
fakultativní vazbě, že jsou tu určité skutečnosti, z nichž soudce si 
tvoří úsudek, že jest tu nebezpečí útěku, kolluse nebo (při zločinech 
a přečinech) nebezpečí dokonání nebo opakování činu (§ 180). O uva
lení (i zrušení) vazby na osobu vojenskou a takovou, u níž veřejný 
zájem vyžaduje, aby obeslaný byl zastoupen, vyrozuměti jest jejího 
[p'ř,ed1s!tavceiného (§ 176.2, § 204). 

Vlcvvba je možná v kte:rémko,lliv st,adi'u pr,ocesntm, a slorudce, jem:ž 
vazbu uvaluje, jest ten, který v dotyčném stadiu rozhoduje. Tedy 
v přípravném vyšetřování soudce vyšetřující, ve stadiu obžalova
CiÍm, byla-li ~azlba Illla'VrŽe,na v'e ,s[pise IOIbža,lovaiCÍm (§ 207.5, § 215.2), 
buď soudce vyšetřující (bylo-li konáno přípravné vYšetřování) nebo 
předseda radní komory (má-li pochybnosti radní komora, § 208), po 
dání v obžalovanost předseda soudu, v hlavním přelíčení soud (v po
rotním řízení soudní sbor porotní), po hlavním přelíčení senát sbo
l1ového sorudu tPod!},e § 13, [POlSU. odst. (předseda nalézacího senátu po
dle § 18). 

Proti rozhodnutí o uvalení vazby v přípravném a obžalovacím 
řízení jest stížnost k radní komoře, proti jejímu rozhodnutí další stíž
nlOIsit k VlliChrrWmuSlOOdJU (§ 113, 114, § 363, 365). Pmbi [lo0hodoorbí sib'o'-
110IVOOO 'soodu :alžd:o VYIllIelseln:í 'l1Oiz1s~dklU SJt:tŽlI1iOISIÍli mení (§ 238). P'o(l)ději 
dOI~m,čí S1~Ž[]OlSt PiOld!le § 15 (osnova nezná). L. 72. 

Vazbou nemá býti obviněný ve své svobodě více omezován, než 
toho vyžaduje její účel a pořádek 've věznici a nemá býti vydán ne
bezpečí styku se zločinci odsouzenými. § 183-188 a ~ 24-29 vyk. 
:tJIalř., § 49, 75-78 IÍlnsrtr., § 205 207 iPlodľlOblllěj~ vcyme.zlUji, i'eH'ch se,pa.
rování, živení, zaměstnání, přijímání návštěv, korespondenci a vý
jimečné spoutání. Se svým obhájcem může se do dodání spisu obža-
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lovacího raditi jen za přítomnosti soudní osoby, po dodání spisu ob
ža'llov:adho bez Ibo'ho10 omezení (§ 45, § 66). 

Vazba se končí dosažením jejího cíle. Tedy vždy bylo-li řízení 
pravoplatně skončeno s účinkem osvobození, ať tedy zastavením 
nebo rozsudkem osvobozujícím. Není-li výrok o propuštění z vazby 
konečný, tedy, je-li tu ještě opravný prostředek, odkládá se výkon 
propuštění jen, stěžuje-li si státní zástupce, opoví-li stížnost ihned 
při vyhlášení propouštěcího usnesení a provede-li ji ve třech dnech 
(§ 197, § 253.2). To p,J,a,tí IOlvš,em i zruší-li se vazba, ,rundlŽ se sk,oil1Čí· 
řízení, což se má státi vždy, jakmile odpadne důvod vazby; úřady 
v trestním řízení činné mají se všemožně starati o zkrácení vazby 
{spěšným vyřizováním přípisů, stanovením výslechu na krátkou lhůtu 
:a Ilwd., § 190, § 208). BYlla-:li 'llvalena vazba jen Pr'O Jl,odezření z ko.J
luse, nesmí trvati déle dvou měsíců; jen se svolením vrchního soudu 
může býti z velmi důležitých důvodů prodloužena o třetí měsíc (§ 190, 
§ 208 měsíc, trestní komora může prodloužiti o další dva měsíce). 
Propustí-li se na svobodu obviněný, proti němuž v řízení se pokra
<:U1j'el, můž,e Slolud !PID Iněmžáldlart:ň. slhož,e,ní slibu dle § 191, § 209, Jehož 
IPOl1UŠleltl~ má ,za inálSlIedelk lo!peltJné uvaLení vaziby (nebo trest pořád
kový). 

O vazbě uvalené na mladistvé v § 40 o. ml., o umístění obviněného 
v ústavě za účelem pozoro'vání duševního stavu v. § 155. 

Zvláštním druhem vazby je vazba, již soud (§ 13) může uvaliti po
nle § 8 zák. o donucovacích pracovnách ř. z. č. 90/85 po odbytí trestu 
na toho, jenž má býti dodán do donucovací pracovny. Nesmí trvati 
déle než čtyři neděle. Rovněž zvláštním druhem vazby je »opatření, 
aby obviněný neunikl«, čili vazba vydávací přípustná během řízení 
o vydání zločince podle§59,§ 511,512. (L.35.) Také zadržení obviněného 
v ústavě nebo pozorovacím oddělení soudu za účelem zjištění jeho 
duševního stavu, jež podle § 134 ve znění zák. Sb. č. 107/27 může 
naříditi radní komora. Smí trvati nejvýše dva měsíce, výjimečně 
radní komora může ji prodloužiti o další měsíc. Proti výroku o tako
vém pozorování neb o jeho prodloužení jsou stejné opravné prostřed
ky jako při vazbě. Stížnost proti výroku, jímž se nařizuie takové po
zorování, má odkladný účinek. 

O n á hra d ě š k o d y z a vy š e t ř o v a c í vaz b u obsahuje po
·drobné ustanovení zákon z 18. srpna 1918, ř. z. č. 318. Škodou rozumí 
se tu majetkoprávní újma vazbou (i prozatímním zajištěním) utrpěná. 
Nárok na náhradu této škody má obviněný, jenž byl obžaloby zpro-
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štěn, nebo proti nemuž řízení bylo zastaveno. Nároku nemá obvi
něný: 

a) proti nemuž bylo podezření stíhání a vazbu dostatečně odůvod
ňující, jež nebylo potom vyvráceno a 

b) jenž vazbu zavinil úmyslně nebo hrubou nedbalostí, ačli nebyla 
vazba protizákonně prodloužena. 

Nárok lze vyloučiti: a) zůstal-li čin proto beztrestným, poněvadž 
byl spáchán ve stavu nepříčetnosti, b) byl-li přípravným činem 
k zločinu, c) obsahoval-li hrubou nepoctivost nebo nemravnost nebo 
zvláštní zlomyslnost, nebo d) bylo-li proti obviněnému za vazby za
vedeno řízení pro jiný čin za okolností vazbu odůvodňujících, ko
nečně e) jde-li o osobu pod policejním dohledem. Nárok přechází na 
dědice, jakmile byl ministr spravedlnosti vyzván, aby přiznal ná
hradní obnos. Mimo tento případ mohou po smrti zatčeného nárok 
uplatniti jeho manžel, děti a rodiče, pokud jim neprávným zatčením 
ušla výživa, kterou jim zatčený byl povinen poskytovati. 

O p o v i n n o s t i státu poskytovati náhradu usnáší se soud, v ří

zení přípravném radní komora, v přestupkovém okresní soud, a to 
ve všech případech nevyčkávaje žádosti zatčeného usnesením, které 
se mu doručí s příslušným poučením, jakmile výrok, jímž řízení se 
skončilo, nabyl moci práva. 

Co do výše náhrady jest na obviněném, aby vyzval stát k dobro
volnému uznání. Vybídnutí jest zaslati ministru spravedlnosti do tří 

měsíců. Neobdržel-li odpověď ministra do dalších tří měsíců, nebo 
odpírá-li se náhrada zcela nebo částečně do dalších tří měsíců, může 
náhrada býti vymáhána soudně. O žalobě rozhoduje krajský soud, 
a to podle volby žaJobcovy, buď v jehož obvodu má bydliště nebo 
pobyt, nebo soud, v jehož obvodu má sídlo soud trestní, který po
vinnost státu vyřkl (poněkud odchylně § 423-432.) (L. 23, 109, 114. 
183,211). 

~~YYX!l~~ni C~M. 

je náhrada za vazbu při nebezpečí útěku. Spočívá v tom, že ob,Yiněný 
n~b-~-ěkdo jiný za něho zřídí kauci za to, že se bez dovolenÍze svého 
bydliště nevzdálí a že se na každé předvolání k soudu dostaví (§ 192, 
§ 193, § 210 přirpouští propuštění na záruku též v případě nebezpečí 
dokonání neb OIpakovaní činu, vždy však jen fakultativně. R.ozhoduje 
vždy trestní komora (§ 213). IfjSWV. § 5 ús~a'V. 'zák z 9. duibil1a 1920, 
Sb. č. 293.) P'l1crpuŠitelní z vaZlb~ Ir'eISIl[). iup.uŠltěiní ,od 'llvaJ·e/l1JÍ vazby, ~ď'~dí-H 
.se zá,:l'Ullm a S[Oiží-.Jd ,olbv,iJněný IsHib IPloldle § 191 (§ 209), ie {)hllig:a~Qir\l1:í, . 
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nejde-li o čin, při němž po zákonu jest uznati na trest smrti nebo 
lieTri1éněn:a: -pětiletý žalář. Jde-li o čin, na nějž stanoven je trest ža-
láře nejméně pětiletého, jest propuštění (upuštění od vazby) fakul
tativní !l vyhrazeno vrchnímu soudu (§ 194). Při vazbě n~jméně 
deseti let je tedy vyručení vyloučeno, poněvadf-tu je vazb-a obHga
,um:nÍ ibe:z lOihleldu 'na riebezlPečí útěku (nebo dokoiiifiií člizuj~ VYr'učelní 

-muže býti vyloučeno za t. zv. výjimečného stavu, pokud jd~ o ur
čitétrestné čIny, v zákoně (§ 12) uvedené (§ 3 zák. o mimořádných 
opatřeních, Sb. Č. 300/20). Mimo případ vyhrazený vrchnímu soudu 
rozhoduje o vyručení ten soudce, jemuž podle stadia procesního pří
sluší rlOlzihorct<O'VlGl!tIi 10 'v<a,zbě (vždy trestní komora). Ur~,jiti výši a z~ůs,ob 
kauce přísluší však radní komoře, jež při tom má hleděti na násled-· 
ky trestného činu, osobní poměry zatčeného a -jmění toho, kdo jistotu 
zřizuje. Proti tomUto výroku radní komory mají jak státní zástupce 
(soukromý Žalobce), tak obviněný (nikoliv třetí osoba ochotná kauci 
zř~di,ti) IsumQls!t kVlrlc'hmiÍmU! Is,O'UJd'll (§ 114, srv. § 365.6). 

Záruka se zřizuje složením peněz nebo papírů sirotčí jistoty poží
vajíCích, zřízením hypotéky kauční nebo postavením rukojmí, kteří 
se zéJrlolVleň 'zla;V'éÍJží j,aJkío iP1,aJtbolVé (§ 193, § 210, odchylka § 536.3). 

Jako vazba, již zastupuje, se končí, tak záruka se uvolní, bylo-li 
trestní řízení zastaveno nebo rozsudkem pravoplatně skončeno, před
pokládajíc, že.'=tím se končí důvod vazby. Rovněž se uvolní, činí-li 

obviněný po svém propuštění přípravy k útěku, nebo ukáže-li se z ji
ného dŮViOdlu IllIUiÚ11IO ,naň lVIazbu QlIvali:Ťi (§ 195, § 212). Ra:zumí se,' ž,e 
odvolá-li třetí zřizovatel záruku dříve než odpadl důvod vazby, jest 
vazbu znovu uložiti. 

f.<i~uka propadá, vzdálí-li se obviněný bez dovolení ze svého by
dliště, nebo nedostaví-li se k soudu do tří dní na předvolání, které, 
Ill!eibyil-Il.i I(jloma lllia,},ezei11l, s,e má v j.eholhy:tě přibíti (§ 193, poněkud od
chylně § 211). USil1e:selnIÍ, j]mž :zá:mkía l[Juioihlašuje se za pflo\P,adllOu, Ilderé 
či'llí 'SlOlUid, v d'olty!Činém 'stadiu iPlJ1Qoc-e-sll:rÍlm 'J101zhodujlcí (trestní komora 
§ 218, stížnost ,podle § 365.6, ne však podle § 114) j.e ex,ekuČinrm titulem 
{v § 1, Č. 8 ex. řádu). Propadlá jistota má se odvésti státní pokladně; 
ale osoba trestným činem poškozená má právo žádati, aby nejprve 
její nánoiky llliáhmcLní byly z /I1IÍ uhr:a:wll!Y (§ 193, § 211). (L. 168.) 

f) Opatření proti nepřítomným. 

Za nepřítomného považuje tr. ř. toho, jehož pobyt je neznám, nebo 
kidlo ~e ~dtrl~uj,e vc,iz,jllllě ,(§ 421, § 498). Nelní-H pravděpodoooo, ie ne!. 
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JP.řť~omI1'Ý 'UiPfchl, má 's,e j,eill' j,eho I[JIObYlt 'VYšle,třiiki (po případě veřejnou 
vyhláškou, § 499) 'a iPak IP'OIS'Í'UiP'ovati ja!J:Qo tPTiQltd IP,ř1tIomnému. Je-li v ci
zině, tu ovšem donucovací moc našeho státu se proti němu uplatniti 
nemůže. Pokud cizí stát poskytuje právní pomoc doručením obsílky 
obviněnému, záleží na smlouvách o tom uzavřených. Zpravidla po
skytuje se právní pomoc jen ve věcech nepolitických, proti vlastním 
příslušníkům pak jen, pokud jsou v moci dožadujícího státu (viz 
sděl. min. sprav. Věstník 1921, Č. 93.) Také o doručení obsílky ob
viněnému tedy lze, pokud smlouva neustanovuje jinak, cizí úřad do
žádati jen, nejde-li o politický delikt a nejde-li o obviněného, který 
je příslušníkem státu, jenž o doručení se žádá. Smlouvami vyhrazují 
si mimo to zpravidla i státy, jež jinak právní pomoc poskytují, že ne
doručí obsílku, je-li obeslané osobě pohrozeno pro případ, že se ne
staví, donucovacími prostředky nebo jinými újmami. Z toho plyne, 
že obsílka pro obviněného v cizině se zdržujícího (jehož pobyt je 
znám) _ je pouhým vyzváním, aby se dostavil. Nedostaví-li se, jest 
postupovati podle předpisů o vydávání zločinců, zvláště podle mezi
národních smluv o tom uzavřených. (L. 34, 36, 38, 39.) 

Proti uprchlému připouští tr. ř. honění, vydání zatykače nebo po
pisu osoby a uveřejnění popisu věcí. 

Honění nařizuje soudce vyšetřující, v naléhavých případech soudcE' 
okresní nebo úřad bezpečnostní. Spočívá v tom, že osoby k tomu 
ustanovené se opatří otevřenými listy pověřovacími k tomu konci, 
aby obviněného mohli stíhati na celém území republiky (§ 415, 
.obecněji § 499). 
Zatykač je veřejná výzva soudům a úřadúm bezpečnostním, aby 

;nepřítomného obviněného prozatímně zadržely a soudu vydaly (§ 412, 
§ 500). ZlaIDYikwč .se má ,též vydiati, }es.tliže losloiba, I[JrlO zIlločiu: zla~čelná, 
unilkíne z věZil1i.oe VYŠletř'O'vací 1llIelbo 'tmsluní (§ 416, § 500.5). Za,tykač 
vyiCl;ati ,l:oe jen ['Iři lJiodezřmí :oe zloč~nu, a t,o tehdy, <t1Jelz,e-H jiným 
způsobem obviněného před soud postaviti. Vydává jej radní komora, 
v IlllaJléhayÝdl [,lř~PlaJd'elOh s'ol!lJd!cevYŠle1třuMcí (§ 416, státní zástupce, 
soudce vedoucí .]Jř~pr{(Jvné řízení, předseda nalézacího SOUdIl,' § 500). 

OhslaJooje [plře.sII1Ý IP,QPi.s IOSlOby, uvedení .aiUtU a výzvu vš,em úřadům, 
:aby (po obviněném pátraly) jej ZlGl!drželLy a s,oudu dodaly. ~oZ'š.jřo!Vá
nízalty1~a>čů j.els1t up'ra:v,e!1lO zvláštními IPlředpisy (nYlllí vÝ<t1JOS mi:n. sprav. 
z 13. července 1919, Věst. č. 26, viz i § 12 vlád. nař. Sb. č. 198/22 
{). evidenci provinilců). Zatykač budiž ihned odvolán, jakmile odpadl 
důvod k němu. 

Popis osoby vydává se za podmínek zatykače proti osobám pode-
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zřelým z přečinů (v důležitějších případech z přestupku § 4522,.. 
§ 500.3), ZlácIerží-ld mnlOho tl1Ja jeHoh lP'ol!:éliPení. Rozrd.í[ meZli Zlalt,yk<t'čem _ 
a popisem osoby jest v tom, že zatykač se uveřejní, kdežto popis
osoby se jen pošle úřadům individuelně určitým. 
Uveřejnění popisu věcí děje se stejným způsobem jako uveřejnění 

zatykače tenkráte, je-li tu naděje, že tím se přispěje k objasnění zlo
činu, po případě k odhalení neznámého neb uprchlého pachatele. 

Je-li obviněný v cizině, jest postupovati podle předpisů o dožádání 
cizích úřadů (má-li obviněný býti vyslechnut nebo zatčen), zvláště'" 
předpisů o vydávání zločinců, jmenovitě podle smluv o vydávání zlo
činců. Činily-li by se vydání obtíže, má se stran jich odstranění po
dati zpráva ministru spravedlnosti prostřednictvím vrchního soudu 
(§ 421.3). Neustanovuje-li smlouva nic jiného, je žádosti o vydání 
předkládati ministerstvu spravedlnosti, které o nich zařídí, čeho 
třeba (sděl. min. spr. Věst. 1923, str. 5, Č. 4). L. 131. 

To předpokládajíc, že obviněný sám dobrovolně z ciziny se k zdej
šímu soudu nedostaví. Aby se usnadnilo dobrovolné dostavení se ob-
viněného z ciziny před zdejší soud, má tr. ř. instituci tak zv. bez
p'e,črruébo,Plrů:v,old!u (§ 419, 420, § 502). Účinkem ibez!P'e1ČiruéholP'rův,od!U je" 
~žé-~()lb\nirllěrn1 ',z1iS,íává laž dOyYIruesení r'OIz'Sudku prvlní 'S1t'01~oe pws,t 
vazby. Bezpe,oný Vlrůviod IPl00vol!llje mi:rui'S,t:r slPr:av,ed1nosltri, vy,sllec<hna 
lPřfg,lrušlného vlr,chrnrho [lrrolk!llrá tma; ,t,OIUO 'p'olv1olelní může učiJn:i.ti zá vi'slý!tn 
i11Ja :zřízerní zámky (IPO přhpadě splnění jžn:ÍJch podmínek). NeslP,lniÍ-J[ 
obeslaný tyto podmínky, nedostaví-li se, byv obeslán, bez náležitého 
ospravedlnění, připravuje-li se k útěku, uteče-li nebo skrývá-li se, 
pozbude bezpečný průvod své účinnosti, t. j. obviněný může býti 
vzat do vazby. Rozumí se, že bezpečný průvod působí jen pokurr 
jde o čin, pro nějž byl povolen. 

§ 2. 

Opatření a zabezpečení jiných prostředků průvodních. 

a) Prohledání domu. 

Prohledání domu je procesní úkon, jímž soud si opatřuje buď osobu 
obviněného ,(odsouzeného) nebo věci pro trestní řízení důležité. Ná
leží tedy domovní prohlídka jak mezi opatření, jimiž soud si zabez
pečuje osobu obviněného, tak mezi opatření, jímž si opatřuje věci, 
jichž potřebuje buď jako průvodního prostředku nebo jako. předmětu: 
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exekuce (zabavení, propadnutí). Poněvadž svoboda domovní patří 
mezi práva ústavou zaručená (§ 112 ú. 1.), jsou předpisy o domovní 
prohlídce oním zákonným předpisem, který ústava předpokládá jako 
podmínku přípustnosti vsáhnutí v tato práva nebo v jich omezení. 
Předpisy ty jsou jednak § 6-10 ústav. zákona z 9. dubna 1920, Sb. 
č 293, j,eldrnaJk § 139-142 (§ 157-162). 

ústavou zamčené právo domovní vztahuje se na byt, jiné míst
nosti, náležející k domácnosti nebo určené k provozování živností 
nebo výdělečné činnosti (§ 6 úst. zák. Sb. Č. 293/20), čímž změněno 
ustanovení § 139, podle něhož chráněn jen byt a jiné místnosti k do
mácnosti náležející. Obsahem práva domovního jest zabrániti přístup 
každému, u koho zákon nestanoví výjimku. Výjimka taková jest tu 
tehdy, je-li tu důvodné podezření, že se tam schovává osoba ze zlo
činu nebo přečinu podezřelá, nebo že jsou tam věci, jež míti nebo pro
hlédnouti mohlo by býti významné pro určité vyšetřování. Není tedy 
možná domovní prohlídka, kdyby teprve šlo o to zjistiti, zda se něco 
trestného stalo. 

Že tu podmínky domovní prohlídky jsou. musí zpravidla býti zji
štěno soudcem ve formě rozkazu důvody opatřeného. V těchto důvo
dech mají býti uvedeny skutečnosti, v nichž soudce vidí uskutečněny 
zákonné podmínky domovní prohlídky. Tento rozkaz jest doručiti při 
1-,rohlídce nebo, není-li to možno, nejdéle do 24 hodin po ní. Ten, u ně
hož domovní prohlídka se má vykonati - což nemusí býti obviněný 
- má býti vyslechnut k tomu konci, aby se mu poskytla příležitost 
dobrovolně vydati osobu nebo předmět hledaný anebo odstraniti 
ostatní podmínky prohlídky. K prohlídce má se přibrati zapisovatel, 

/" dva soudní svědci a majetník míst~osti, kt~rI's;t'mrprohledávati 
'~-(;.ašlo-li jej něco nebo není-li přítomen, má se přibrati dospělý člen 

rodiny, člen domácnosti nebo soused). O účasti státního zástupce a 
obhájce viz § 78, 97, 116. 

O prohlídce sepíše se protokol, jejž všichfii přítomní mají podepsati. 
Protokol má podle § 10 úst. zák. Sb. Č. 293/20 obsahovati zákonný 
dúvod prohlídky a důvod podezření, pro který byla prohlídka prove
dena a jaký byl její výsledek. Nezjistilo-li se nic podezřelého, má se 
zúčastněnému, žádá-li za to, vydati o tom potvrzení. Nalezne-li se 
hledaná osoba, zatkne se .cv. nahoře str. 121), nalezne-li se hledaná 
věc, zabaví se (v. níže str. 131). 

I 

úchylky od tohoto pravidelného chodu domovní prohlídky jsou: 

1. Předběžného výslechu toho, u něhož se koná prohlídka, netřeba, 
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je-li nebezpečí v prodlení, jde-li o osobu špatné pověsti nebo o míst
nosti obecenstvu volně přístupné. 

2. I bez soudcovského rozkazu ~ohou domovní prohlídku před
sevzíti (nebo naříditi) úředníci soudní neb úředníci úřadu bezpeč
nostního, je-li tu nebezpečí z prodlení. Osoba k výkonu vyslaná má 
se opatřiti písemným pověřením, které musí účastníkovi ukázati. 
Mimo to má se mu ihned nebo nejdéle do 24 hodin dodati písemné po
tvrzení o vykonané prohlídce, důvodech pro její provedení a o vě
cech u ní zabavených. 

O r g á n y bezpečnostní mohou z vlastní moci vykonati domovní 
prohlídku, byl-li proti někomu vydán rozkaz postavovací nebo za
tykač, byl-li někdo přistižen při činu, veřejným honěním nebo veřej
nou pověstí označen za podezřelého z trestného jednání, nebo byl-li 
přistižen, maje věci, které poukazují na účastenství v takovém jed
nání:{§ 24, 141). 

3. Mimo osoby svrchu uvedené mají se k domovní prohlídce při-
brnti: . 

osoba vyslaná úřadem bezpečnostním, jemuž domovní prohlídka 
předem oznámena, poněvadž lze očekávati, že bude třeba předsevzíti 
další policejní šetření nebo opatření v zájmu veřejné bezpečnosti; 

osoba vojenská, určená k tomu velitelem budovy vOjenské, v níž 
prohlídka se má konati, což třeba vždy veliteli budovy ohlásiti. 

4. Za výjimečného stavu (zák. ze 14. dubna 1920, Sb. Č. 300, § 12) 
může státní úředník bezpečnostní pro trestné činy v tomto zákonu 
uvedené konati domovní prohlídky kdykoliv bez soudcovského roz
kazu. 

b) Prohlídka osoby 

jest procesní úkon, jímž si soud opatřUje věci pro trestní řízení vý
znamné, pře chovávané osobou (buď na těle, jako zna.mky činu, nebo 
v šatě). Na rozdíl od domovní prohlídky: 

1. nestačí tuCtl'lVóuiitpodežfení, nýbrž jest třeba velké pravdě-
~. .' "~""~~"""'." .. ""' .... - ..• ,.,..' ....... . 

podobnosti, že takové věci osooa prohledávaná má; 

2. ~~~~~j~.U1@lt,t~n 
a) u osob, u nichž taková pravděpodobnost tJJje.; 
b) II osob podezřelých ze zločinu nebo přečinu; 
c)· II osob špatné pověsti; .. 

3. podle § 141 osobní prohlídka.nesmí se vykonati bez sOlldcov
sk,é1]O 'l1o,ZJk~u (jinak § 159).' .... .., ·~·· ... c ' •• 
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c) Prohlížení listin 

jest úkon, jímž soud se seznamuje s obsahem listiny, náležející sou
kromníkovi. Jde tu o omezení tajemství listovního ústavou (§ 116 Ú. 1., 
§ 11 úst. zák., Sb. č. 293/20, zák. z 6. dubna 1870, ř. z. č. 42) zaruče
ného . .Jak soud v držení listin přišel, není rozhodno. Zpravidla tu 
půjde O listiny při domovní prohlídce nalezené a zabavené. 

Obecným pravidlem jest, že při prohlížení papírů má se o to pečo
vati, aby o jejich obsahu se nedověděly osoby nepovolané. 

Nedovolí-li majetník papírů je prohlížeti, mají se zapečetěné u soudu 
uložiti a má se ihned vyžádati rozhodnutí radní komory, mají-li býti 
prohlédnuty nebo vráceny. 
Vůbec pak platí pravidlo, že papíry převzaté do soudního uscho

vání mají býti sepsány; není-li to možno, mají býti dány do obalu a 
zapečetěny. Majetník má právo přitisknout svou pečeť, což má úči
nek, že se má vyzvat, aby byl přítomen při jejich rozpečetění. (§ 145, 
§ 167). 

d)Povinnost ediční 

má usnadniti soudu, aby si opatřil věci pro trestní řízení významné 
·Jakop·rostředky průvodní neb jako předměty budoucí exekuce (pro
padnutí). Věci takové vydati jest obecnou povinností občanskou 
(§ 143.2, § 165.1). VYIThUJoov,rutli spLnění Itéto rplolvill1lThosti lze jen': 

1. nellze-i1i věoi lSe zmo'C/!lIioili dlOlIDoVlllí [plwhHdIm:u (nebo osobní); 
2. je-ICdržba věci doznána nebo jinak prokázána; 
3. nejde-li o obviněného neb osobu osvobozenou od povinnosti vy

dati svědectví. 
Donucovacímprostředkem jest trest peněžitý do 500 Kč (§ 143 a 

§ '61Zálk., !Sb. 'č. 31/29) (§ 165.2 - 5000 Kč),a .. zd'ráJl1á-l:i '§.:.~dále, IV dů
,ležiJtýc!h rpřÍIPaldech vězelní do š,elSlti neděl. 

~~------~.~-~'~~"~-'- ~,-

e) Zabaveni 

(§ 143, § 163, 164) j,e rÚ'k!olll, jímž slO'ud si zaJbezpečuj,e d<eliloolCi věoí iP'l"O 
řízení významných, ať jakkoliv se mu jich dostalo. Zabavení se děje 
sepsáním věcÍ, při čemž se mají vložiti do obálky soudní pečetí opa
třené, nebo se na nich umístí soudní znamení, jež by bránilo od pod
strčení anebo záměny (§ 98, viz i § 102 a násl. instr. pro trestní soudy, 
§ 32 [JmlV. il1Iař. ik ,tl1eslt. řáJd,u:, § 266 j. Iř. 18<.). (§ 164 zná zvláštní zatímní 
zalJ.avení.) 
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Při domovní prohlídce a prohlídce osoby jest zabaviti i věci, které 
nasvědčují jinému trestnému činu veřejnožalobnímu, než pro který 
se prohlídka koná (§ 144). O tom se s~píše zvláštní protokol, který se 
předloží státnímu zástupci. Nenavrhne-li tento zahájení trestního ří
zení, mají se zabavené věci ihned vrátiti. 

Podle § 163.4 ,nellZezabav"fti spisy a věci státního úřadu. Vystačí se 
tu s ,povinností úřadu ,pomáhati při trestním řízení (§ 36, § 26). 

Byly-li zabaveny papíry, jest postupovati podle předpisů o prohlí
žení papírů. 

Zvláštní forma zabavení platí při dopisech a jiných zásilkách, je-lí 
jejich odesilatelem neb adresátem obviněný, který je pro zločin nebo 
přečin ve vazbě, nebo na nějž pro zločin nebo přečin byl vydán roz
kaz postavovací nebo zatýkací. Zabaviti tu lze totiž dopisy, telegra
my neb jiné zásilky ještě dříve, než soud si opatřil jejich detenci 
tím, že soud požádá úřad poštovní, telegrafní neb jiné ústavy doprav
ní o jejich vydání. O prohlížení takto zabavených písemností platí 
obecné zásady. (L. 18.) 

O zabavení jest vyrozuměti obviněného a není-li přítomen, ně
kterého z jeho příslušníků a to ihned nebo do 24 hodin. Otevřené 
zásilky mají se podle okolností případu zadržeti při spisech nebo 
vydati obviněnému nebo jeho příslušníku nebo odesilateli neb adre
sáJtolVi {§ 148, § 169). ZáJSltlJlmr, j,ež lIJIelby,10 'UlZI!1JáJruo' za Il1Itttl1JO 'olrevNti. 
mají sle 'vwldlalti ihned t,omu, ~omu svědčí, !l1Iebo Ú'sltavu d'olPlTavln(mu 
(§ 149). 

Prozatímně může dopisy, telegramy a jiné zásilky zabaviti státní 
zástupce tím, že dožádá dopravní úřady a ústavy.o zadržení zásilek. 
Nedojde-li těchto úřadů rozkaz vyšetřujícího soudce zabavení naři
zujkí do tří Idlní, ,ne,smějí dlopr:aJV1U dále IOdkláda'ti (§ 146, § 168.3). 

§ 3. 

Důkaz, 

a) Úvod. 

(Důkaz je procesní úkon, jímž soud přesvědčuje se o pravdivosti 
skutečnosti, důležité buď pro rozhodnutí věci nebo pro správný po
stup v procesu. Tuto skutečnost, jež má býti dokázána, jmenujeme 
předmětem důkazu, osobu nebo věc, jež nám umožňuje o pravdě se 
přesvědčiti, nazýváme prostředkem důkazním nebo-li průvodem, po
.stup, jímž důkaz se provádí, je vedením důkazu .. ) 

'. 
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Předmět důkazu dán je předpisy trestního práva, hlavně hmotné
ho, někdy i procesního (věk svědkův, příbuzenský poměr mezi soud
cem a obviněným, den doručení); trestní řád mimo to stanoví, co 
může býti prostředkem důkazním i jak se důkaz provádí. 

Pro skutečnosti, důležité pro rozhodnutí ve věci samé, pokud nejsou 
notorické, t. j. obecně známé, vyžaduje se zpravidla plného dů.kazu, 
t. j. takového stupně pravděpodobnosti, na jehož základě soudce si 
utvoří úsudek o pravdivosti. Poněvadž soudce musí souditi na zá
kladě empirie, nedosahuje jeho úsudek pravdivosti nikdy stupně jisto
ty, s nímž pracují vědy exaktní. 
Někdy však zákon zmocňuje soudce, aby rozhodnutí své učinil již 

na základě pouhé pravděpodobnosti. Postup, jímž soudce dospívá 
k tomuto úsudku, nazýváme na rozdíl od vedení důkazu o s v ě d
Č e ním. Osvědčení liší se ostatně od vedení důkazu nejen stupněm 
pravděpodobnosti, nýbrž i tím, že při osvědčení jde o průvodní pro
středlky, j,ež !bez !p'rŮlta:hu lze ,sloludu ,předložiN (přísaha § 8). Tnestlní 
řád sIP1oklojuje s,e IS osvědčelnim lIl:a IPlř. :při zamttái!1Í slOudnkh OIslolb (§ 73, 
§ 89), !pIN IPlrlolkla~olváJní zájmu l11Ia :nahléldlIlutí dOl sloudnkh svisů (§ 82)., 
p.N zjdšltělIlí íP'odelZř.el11lí, ,odůvlodňuHdho IQiSlQiblIl~ ,nelb domovní pm:hiliÍdiku 
(§ 139, § 157), IPlř[ důV1oldec'h vazby (§ 175.2--4, § 198), I])ři omluvě !l1e
dostavivšího se svědka neb znalce (§ 243) nebo porotce (§ 24, Sb. č. 
278/19), \pIN p'odezřeni křivé vÝlPOlvěďi 'vhlaJWlím pi',ellí6enÍ (§ 277), při 
Illa.Vll1<ÍJoeltllÍ 'V p'ř,ed1ešIý ,stav (§ 364, § 419), IPIN lodlPoru pYloti ,tak zv. koltlluu
ma.člIliíimu 110lzlSuld!lm (§ 427, § 478), (při odepření svědectví, § 178). 
Důkaz může býti buď přímý, je-li jeho předmětem přímo skuteč

nost, po právu rozhodná, nebo nepřímý (důkaz indiciemi), jestliže 
předmětem důkazu je skutečnost jiná, z níž na skutečnost po právu 
rozhodnou podle zkušenosti obecné neb odborné souditi lze s tím 
stupněm pravděpodobnosti, jejž pro důkaz požadujeme. 

Nespočívá-li úsudek, že dána-li skutečnost a, jest tím dokázána 
skutečnost b na zkušenosti, nýbrž na zákoně, mluvíme o praesumpci, 
jež je buď vyvratitelná (praesumptio jurls) nebo nevyvratitelná 
(praesumptio juris et de jure). Hledíc na zásadu pravdy materiálné 
ovládající trestní řízení, není presumcí pro skutečnosti mat.eriálního 
práva se týkající, pokud jde o skutečnosti procesně významné, za
kládá na př. nedodržení lhůt (nebo nedostavení se k roku) soukro
mým žalobcem nevyvratitelnou presumci, že od stíhání upustil (§ 46, 
§ l1IJ,luezaJffiítllllutí !PIOlfiOlt,ce PYlesiUJmcí, že je lPiřiiat {§ 309.2, § 318.2). 

V inkvisičním řízení považovalo se doznání za důkaz nejsilnější 

(regina probationis). V trestním řádu vybudovaném na zásadě prav-
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dy materiálné nemůže 'ani doznání viny ani uznání té neb ~né sku
tečnosti žalobcem tvrzené zbaviti soudce povinnosti, aby o pravdi
VlOiSltfi se iP:iíeSlvěldčiill (§ 199, 245, 258, § 194,266, 281). Joo v pil'esltiU[)!k:o
vém řlz'erní je iP'old1e §451 dlOlZlllálllí obvfuněného j-eidnou z !P'odmÍl11e:k: 
Z'kJráQetl!ého řfzel!llÍ (v širším rozsahu § 227). 

(Viz též § 453.2 O vlivu doznání na protokolování a sepsání rozsud
ikJU v Hzen'Í iPř,esltiU[p~o'Véan v. § 458 Víe z~ěníčl. I. 'aJ. 16 záik. Sb. Č. 
1120, § 550 i § 227; ,o. dJo:mánIÍ jiaJkJO dŮVlodu olbruolvy v. § 355.2.) 
Provádění důkazu je věcí soudce rozhodujícího v hlavním přelí

čen~ (§ 246, 258, 473, § 267, 281). V iP!říaJra'Vlllém ,řízelt1Í \Sle dů:kJazy 
pro hlavní přelíčení sbírají (§ 91, 96) a provádějí potud, pokud tu je 
obava, že lruebude lze je v ih:I.aVlUlím iPlř'e!li!i5ení ,opa:lmlVati {viz též § 224) 
a iP'ollmd Iholho vY0aJduje lÚi5el iP'říiP'r:a:vného i'ízení ('foO!zhodnuli:f, ,ž,e má Ibý~i o 
řÍ2)elnIÍ ~aJsltiaJV!eil1lo !l1Iebo ,že má lbÝ!m iP10dláln ISiP1sobž,a!LoVia:c1 [§ 120, § 130]). 
StmlllY ,Siamy důknzů /neiPlf<Qvá!dějí, /llYID,rž n:aJP'omáhaií j,ertl! soudci svÝmi 
In/á!vlrlhy (Illávlťhy l'NŮV'OIdi11í) (§ 47, 97, 207, 0208, 214, 222, § 120, 
122, 123, 215, 234). Soud vš,a!k: n~ní ,omeZlen na p,fů'Vlody Isnr.a.nlami itJ.Ia
vržené, nýbrž může prováděti i důkazy stranami nenavržené (§ 96, 
254, iP,ř,edfsoeida:, § 130,269 [senát]). ,o llrůVlodn]ch illáV'r'zkh rozhoduje 
!ten s'oud, př'ed Inímž ~oná s'e oddílllřízeill!í, v němž illá:vnh lU!činěrn. Tedy 
v iPříiPlnaJVlnéan \řfz,mÍ slolUd,ce IVlYšelúňujíd, ke stf~il1IOIs,ti radní l!{,omlQlra 
(§ 222, 225, poněkud úchylně § 240), v hliav11líim iPře[1čemlÍ [),ředseda 

v iP!řÍiPlaJdě 'OdPIOil1U druhé s:t.ramry, nebo .nemfulí-U vyhověti, senát (§ 238, 
§ 261). 

Jakási vázanost soudce na průvodní návrhy stran jest jen v hlav
ním přelíčení. Nebyly-li průvodní návrhy v obžalovacím spisu nebo 
později učiněné radní komorou zamítnuty (§ 222, 225), může strana 
od nich v hlavním přelíčení ustoupiti jen se souhlasem druhé strany 
(§ 246.2, poněkud příslněji § 270). To Zil1IaJn1e01á m jelc1né slÚl1aJUě, že ty,tlO 
důkazy musí býti iPlflOIVec1ooy, itřeba by je !sonJJd plo-zd,ěji j.i.ž nep'O'v,a:žo'
va'l ,z,a a:1lUIti11é; na druhé ,s,tr,aJUě IOvšem !IlI~C neillřekáží, ,aby s/OIud OJ.rIOv,edl o 
důkaz, Itřeba 'oM iSltl:t1ail1lY od a1ěho l1.1UJusltdly. 

Trestní řády inkvisiční obsahovaly pravidla, za jakých podmínek 
soudce může předmět důkazu považovati za dokázaný (zákonná 
teorie důkazní). Rozeznávala se positivní a negativní teorie důkaznÍ. 
Při positivní soudce byl vázán, aby uznal předmět důkazu za do
kázaný, byly-li tu průvody zákonem požadované, při negativní ne
směl jej pokládati za dokázaný, leda, byly-li tu zákonné průvody, 
ale ani pak jej nemusil za dokázaný uznati. 

Trestní řády novodobé, přiiavše zásadu volného uvažování dů-
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kazů, neváŽÍ soudce žádnými zákonnými pravidly, nýbrž přene
chávají jeho zralé úvaze, spočívající na pravidlech zkušenosti, na 
základě kterých průvodů který předmět důkazu pokládá za doká
zaný. Tato volnost ovšem neznamená libovůli. Soudce musí uvážiti 
jak věrohodnost průvodu, tak jeho průkaznost a to jak o sobě, tak 
hledíc lna 'OISotaIŤml iPofůVlody (§ 258, § 281). ' 
Důkazy členíme ve věcné (ohledání, důkaz listinný) a osobní (dů

kaz svědky, znalci, obviněným). 

b) Ohledáni. 

Oh.l~dání je důkaz prováděný tím, že soudce vlastními smyslo
yými dojmy se přesvědčí o skutečnosti pro trestní řízení významné 
(§ 116, § 132). \Není vyllloluoeil1lo, ,alby sloludc,e iPlři ,tom pOlU!Ži1 ll1IáJSltlWjŮ 

(měr, f'ortJO.gJr,af. ,PiřLSlÍ'rlOle, [po[k, iPsa Ik::ezii'šotění IstOiPl a PIOId.); kde je ~e 
ISmys;J.olVému zj,išitěuí iPředmětlltř,eilja 'odboifi11ýoh 'zmaJlo,sltí, je,s,t IJINhraltd 
znalce (viz níže stranu 137). Průvodem tedy při ohledá.ní může býti 
jlaJká:kJolHv vě,c mo-vitá il1IebD lllemolViittá Q ,č~o'Vě!k:. ZPůslOb, j,aJk'ý1ill si slolUldce 
IOlPaJtří mOlžlnOlSlt, ,alby ~rův'old 'Oihleda,l, dáln je 'iPř,ediPQsy 'O' domo-vllllÍ a 
oSlobní p,rIOihHd,c.e, a 10 poo:viil1lno-Slti ediJční; iPlo;klud lllejlslOu na plřekážku 
iPráv,a, j.e,ž sihmnuleme názv,em ,sVloibold (s'vloiboda dOlillolvrní, 100sobní, ta
lemsltrví [,i,s,t,oiVI:ulrho) jeslt práv,em sorudru druHým v § 8, VYi!J,IÝViaHéím 
oSobatněz lÚče[1U iP1flOIOeISIU, 'ž,e SlolUldoe můž·e kažlruolU Ivěc ,olhl'edlati, iPloikud 
je to ovšem fysicky možno; z toho -vypi~vá~povinnost trpěti takové 
ohIed.ární. Zda j,elSlt Itu ,olbeaná IPI00vinlllO'st 1mp ětd' ,olh'ledáni ,Vlla,sltnfho těla, 
'j-es't ~SpIOlntl!o. lP'olkud ,tr,e,sti11í řád Ita:k!OVMO' práva yfTlsl'Ovně ll1Iedává 
(v. § 151), glLWŽ!l1IO z ;tolho, žle tlU jde 10 IOlille'zenlÍ osobní siVlo1body, již 
iP'odlle § 107 úsrt. 1. jen záik!oluem [z,e ,omeziti, a :z t'oho, ž'e plOIVilnll1l0slt, 
ed~aní (§ 143) sle vlZ'Ť:ahule j,en ll1Ia věci, lež molhlolUbÝIÍIÍ vydáJny, slorudW, 
-želÚlhleldruní'l:ěra~ieiProti vůH 'osdbY" 'O' jeifž1těIo jde, mužné len za iPod- ' 

~m]ll;eIl{-a;r:Ohl;é;dáJn1101solb.(§ 139).'*) o, o o 000 
"- -<_.,~",-,,~~< -.-' . ~-.,~"-",-"",,,~,._, •• ,--_.~~,,-~ • ..-.,,~= . 

*) Na:mitá:-li rpr'oti tomu S t IQ 'r ,e h: Ř.Í'z,eni trestní rakouské, dL1 U., str. 82, 
ž'e tohoto :předpisu neIz'e se ,dov,O'lávati, PlQnevadž prý »tělo a j,ednoo~[.jvé jeho 
údy a 'čá'sti ne:IZle IPlQočÍ'ta,ti ku )~předmětům, jle'ž někdo. má při sobě",« :přehlfžÍ, 
že lZiÍ!kon iPO'11lží'Vá o'hra:tu, »majÍ t a k o v é ;pře,dměty« (»Be'Sitz s o ,I c Ih e :r 
Gegoensta:nde«), č]mž odikazud,e na odst. 1 § 139, kde ,s,e ml'u'VÍ o vě'oeeh, »jež 
míti aneboQ Ip Ir 00 hol é od n 00 'll- t ř hy mohlo býti význallNlé«, takovou »věcí« 
pak múže býti stejně rána na těle ohěti, j'alko kreV'llÍ st,opy, nebo stopy po 
IPro}ekti[u na stěně, i-ež nesporně mohou ,oslprav,e,dlniti domovní prohlídku, 
,ač Itu také nemusí jiíti 00 věd, oe,ž ,odJ mÍlstnosti by bylo lze nďdě:liii (vz,dá:le
nos!tstOiPY IpoQ Ipr'Olj,ektilu nd oQkna a po'd.). 
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c Ohled~ní_lllůž_eJ"l:tli yrovedeno u soudu nebo na místě, kde jinak 
_prů~(Lse nach.ází. Ohledání vykonává soudc~: je-li tu nebezpečí 

z IPlJ1OdlelllJÍ, Úlř,élJd beZipeČll1Jos,tní k [llřílkam1 'Sitátního-zl1stup'ce (§Sť( viz 
Však § 122). K ,othledáJtJ!í nI_aH iS~:pj'ri:br,a1JL,dv:a $colUlcUní svMoi ,(§ 116, vdz 
výše str. 45) a zapis2yatel (§ 101), obviněný jen, je-li to účelno k po
znáJrrí věcí, jež ,mají !býíti vyŠre:tř,etny, ialuebo k :z,ístkání :v'Y,světl:!len1. Ob
hájoe nemá InáflOlk!U nJa to,aby IbYlllPř,~bráJrJr; ;11emůže s,e mu j.en odepříti 
<ÚČ<listelnsrvíp,řif,Qihletdál1JJÍ ,a niá ':se l\liYl1oZJumMio tom . že .oihledá.ní se bude 
konati. Státní zástupce může se ohledání zúčast~iti (§ 88, 78 a § 23 .- . 

iu,Slur. pvo t.msltní ,Sro'LJrdy). (§ 123 řadí ohledání mezi soudní úkony vy-
hledávací, pN nichž strany [§ 141 mají právo se zúčastniti.) O Úl6a,s,ue,n
ství soudních osob vojenských (vyšetřujícího soudce, soudce, po pří
padě vojenského prokurátora) v případě podezření, že smrt civilní 

., osoby byla zaviněna osobou vojenskou, viz § 136 voj. tr. ř. Neúčast 
osob mimo soudce by však nečinila ohledání neplatným (§ 281.2, 
344.3. §372.4). ]'en v lP'řip,<lidě,že oQlhJ1ediánlÍ IPlředsevz.a:liÚJř'élJd bezplerčltllQost
ní, mohou protokoly o tom sepsané podle § 88.3 býti průvody pod 
zmatečností jen tehdy, zašlou-li se ihned vyšetřujícímu soudci, jenž 
má zkoumati jejich formu a' úplnost, a je-li třeba, dáti jednání ob
noviti nebo doplniti. 

Výsledkem ohledání je přesný popis ohledané věci. Pravdivost 
a nestrannost popisu zaručuje povinnost soudcova dbáti zájmů obou 
stiail.-(§ 3) -i účast soudních svědků (§ 102). Po technické stránce 
předpisuje §117, Úpr~tokol má býti tak přesný a obšírný, aby po
skytoval úplného a věrného názoru. o věcech ohledaných. K tomu 
cíli mají se k němu, je-li třeba, přiložiti výkresy, plány nebo nástiny; 
míry, váhy, velikost-a poměry místní mají se označiti podle známých 
.a InetP'olOhy!btných 'lllrlčel1JJÍ (§ 146). 

c) Důkaz listinami. 

Také listina může býti předmětem ohledání, na př. jde-li o zjištění, 
je-li pravá, kým byla sepsána a pod. Od tohoto případu jest přesně 
lišiti důkaz listinný. Kdežto výsledkem ohledání je . popis, jest vý
sledkem listinného důkazu nabytí vědomosti o jejím obsahu. Proto 
,se dťikiaz lirstimJami lP'rtOV1á1dí jejich l!Jiřerč~lel1JJÍm (§ 252, § 273). U'SltLrua, jež 
IlJIeiby!1a v hllatVln]m př'ell]Členíčtem, nemůže býti rprůVlordem (§ 288, 281). 
Není rozdílu, zda jde o listinu veřejnou či soukromou. (Listiny v šir
ším slova smyslu, totiž hmotné symboly skutečností právně význam
ných (mezníky, vruby a pod.) nejsou listinami ve smyslu tr. ř. a jsou 
to tedy jen předměty ohledání.) 

Zvláštní ustanovení platí jen pro ty listiny veřejné, jimiž dotvrzeny 
jsou skutečnosti pro trestní řízení významné, jako protokoly o úko
nech vyšetřovacích v přípravném řízení předsevzatých, osobní vý
kazy obviněného (křestní, domovský list, vysvědčení zachovalosti 
a pod.). Používání takových listin jako průvodů jest totiž třeba ome
ziti, nemá-li trpěti zásada přímosti a ústnosti. Podle § 252 se mají 
předčítati: protokoly o ohledání a nálezy proti obžalovanému dříve 
vydané, rozumí se, že i jiné jeho osobní průkazy, poněvadž o těchto 
skutečnostech (datum narození, domovská příslušnost, státní občan
ství, dřívější tresty) jinak by bylo těžko vésti důkaz. Naproti tomu 
důkaz znalecký {pokud jde o dobré zdánO, svědecký a výslechem 
obviněného i spoluobviněného má se zpravidla prováděti přímo a 
ústně. Nepřímo, totiž tím, že se důkazy tyto nahradí důkazem listi
nami, totiž protokoly o těchto důkazech dříve (v přípravném řízení, 
v předchozím hlavním přelíčení v téže věci konaném a buď odroče
ném neb opakovaném) sepsanými, mohou se tyto důkazy prováděti 
jen, není-li možno osobní dostavení se vyslýchaných, uchylují-li se 
vyslýchaní v podstatných bodech od dřívější své výpovědi, odpí
rají-li svědci, ač k tomu jsou povinni, nebo spoluobvinění vypovídati, 
laJ11iebo 'Sic!UlhllatS,í-illi roibě ,s;lma(ny (raflolzlLUmí se d 'SlOIUKV) (§ 252, 245, 273, 
275, § 266.3). ~Or~Ulmí :se, ~e d iPIN ,těohto dúkiazeoh jre věci s,o'ud'll, aby 
!Uváž:il jrejrich věrtoil!rorď:nQ.slt a iPlrůil:(.ar~nro!st. Zv:láŠrtmí opa,tnnrostli třeba při 
t. ZJV'.vYs:vědčelt1lÍlch .zare'htorv:aLOIS'ti, jež se Q1ěk!dy VYŽlaJďrují a čtou mlsltlO 
záJNomrem IP10'žatcJrOlv,élJnÝch iPředahorzích ureS'trrkh 'nálezů (viz § 121,276). 

d) Důkaz znalci. 

Tam, kde zjištění skutečností pro proces závažných je možné jen 
pomocí odborných vědomostí, které u soudce nelze předpokládati, 
přibírají se znalci. Nejčastěji děje se tak již při ohledání, poněvadž 
již ke smyslovému vnímání mnohých skutečností jest třeba odbor
ných znalostí, ježto laik není s to, aby si uvědomil význam a vzá
jemnou- souvislost znaků, které vnímá. Důkaz znalecký jest však 
myslitelný i tam, kde není ohledání. To tehdy, jestliže význam a vzá
jemná souvislost skutečností jinak než ohledáním zjištěných musí 
býti odborně posouzeny, má-li býti zi1štěna skutečnost pro proces 
významná (na př. výklad chemických formulek v poznámkách 'U ob
viněného nalezený"ch, věrohodnost výpovědi obviněného nebo svěd
ka o průběhu určitého děje). 

Znalci jsou jednak osoby k úřadu tomu trvale ustanovené, jednak 
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osoby k určitému případu za znalce přibrané, jednak ústavy k po-
dávání znaleckých posudků zákonem· ustanovené. 

T'rva:le :usitélil1lQivujle zmlalke slQlud (p,r1esriJdeln:t srPo1'Ovéhto slo:udru) 
(v. čl. XII.). .o S'eZll1lamU :wa1ců Jé~ařů 'll krajský,ch soudů a zlna1lců 

chemiků u vrchních soudů viz čl. II. § 3 zák., Sb. č. 107/27. Pravidlem 
jest, že soudce, jenž důkaz znalci má prováděti, zvolí znalce ze se
znamu znalců trvale ustanovených (stálých znalců). Stálý znalec ne
může býti pominut, bydlí-li v sídle soudu nebo aspoň v obvodu kraj
ského soudu, leda by tu bylo nebezpečí z prodlení, nebo, vznikly-li 
proti němu v případě, o nějž jde, vážné pochybnosti, zašlo-li ho něco 
nebo vyžaduje-li případ zvláštních odborných znalostí. 

Není-li stálých znalců, nebo nelze-li z uvedených důvodů použíti 
stálého znalce, jmenuje znalce soudce důkaz provádějící pro jednot- . 
livý úkon. 

Zpravidla mají se přibrati znalci dva. Jeden stačí, jde-li o případ 
menší důležitosti, anebo, kdyby vyčkávání, až se dostaví druhý zn a
J,ec, byllo lPoNlážiliivé [p'PO účel} 'VY'šdd",o!V,áJt1IÍ (§ 118, § 138.1). Oibeoné po
V~l1Il11Qisti, dá,ti ,se [plOužiti ;zla~rua)ke, ;zárk. VÝS:liOlVll1iě :nesltanorví (§ 141 
pro znalce stálé a osoby, provozující obor, o nějž jde, jako své povo
láni, ISlN. § 353 IC. ř. s.), q; vOlho rvšlélik,~e § 119.2 (§ 142) dálVlá slouldcft 
mOlc, doháněti :zn.aloe k It'omu, :aiby 'vy,htolVě:1 loibsíloe a s:p'o,I'1llPůú)b~1 pN 
'ooledáJruí, [p'elněžilltým rtre.s:tem 'bld 50-1000 Kč, lIze ISlQlu'd-Lti, žetuŤlo IPIO
'Vltnnoslt VYVlOIZlujoe z § 8. lNe.i!DŮSloIb1Ié Ik úřadlU ,~ilialeckém'll j,SIQU oSloiby, 
je,ž..Ane~ějí ibý:ti 'VYlsrý.oh1tlnty i,a~Qi ,svědci l!Jjebo~do iP,ří,sahy (srv. 
§ :fsí'"'a 170) ~; jež pro blízký příbuzenský poměr k obviněné
mu j;SIO:U :zl}jav,elllly;prolvfi!tlJllIostri Is,V'ědIeiC\l:(é (S'110V. § 152.1) (§ 140.1,2 upra
vuje vyZoačení a z,amitání znalců podle analogie soudních osob). iPři
bráll1í ll1iez[půs'oibdllén.o (:vy;lloIUiČ>el1l!éhto.)Zlna'ke činí ,úk'on nelplalmým (§ 120, 
§ 140.3), 15t,r:arn\V mají býtli z[p'!1avelny >O zříz'ení ,z,l1Iaků a mají i[Háv'o 
či:nňJti Ipll10Iti liliim ll1iátmj.~ky ,(§ 120, § 140). 

Za nález a posudek může býti též požádán úřad nebo ústav ve
řejný, který je povolán podávati takové nálezy a posudky. Jsou to 
zvláště: 

1. ministerstvo financí a státní mincovna v Kremnici, jde-li o zkou
mání pravosti peněz a veřejných úvěrních papírů, jde-li o bankov
ky, Národní banka československá, jde-li o peníze nebo cenné papíry 
ci:Z!Oz,ems:ké, m~llIiSiteifs'tvo :S1Pi11avedLnQislti (§ 136, O'oecně § 156 a výrnos 
mm. :Slplfla'V. ze 27. ibř,ezlTIla 1923, Věst. ,č. 11). 

2. ústavy pro zkoumání potravin a jiných předmětů potřeby podle 
§ 24 zák. ze 16. ledna 1896, ř. z. z r. 1897 Č. 89; 
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3. znalecké sbory pro věci původcovského práva podle § 62 zák. 
z 24. listopadu 1926, Sb. Č. 218, a § 10-19 nař. z 27. února 1927. 

Sb. Č. 10. 
Požádá-li se za nález a posudek úřad nebo ústav, má požádaný' 

pojmenovati osoby, které je podaly, a jež by bylo možno vyslech
. nouti jako znalce {§ 118 podle znění zák. Sb. Č. 107/27). 

Vyskytly-li se odpory nebo nedostatky v posudku znalců lékařů 
neb chemiků, mohl býti vyžádán pOdle § 126 posudek lékařské fakul
ty. To bylo změněno zákonem z 1. července 1927, Sb. Č. 107, jenž 

. k přezkoumávání posudků lékařských zřídil soudní lékařské rady 
pro obvody jednotlivých vrchních soudů. Vyžádati si přezkoumávání 
posudku nebo v duležitých neb obtížných věcech přímo posudek 
soudní lékařské rady, může však jen radní komora. Jde-li o trestní 
věc některého člena soudní lékařské rady nebo o věc, v níž některý 
člen její již podal nález nebo posudek, jest požádati jinou soudní lé~ 
kařskou radu. L. 2., 3. 

Při podezření otravy mají předměty býti k ohledání poslány uni
versitnímu ústavu pro soudní lékařství, který přibéře znalce chemiky 
(§ 131 podle zák. Sb. č. 107/27). 
Před úkonem, k němuž znalci jsou povoláni, má se stálým znalcům 

připomenouti jejich přísaha (slib), znalci k jednotlivému úkonu zvo
lení lITliají ibýtli vmti do pd"is.ahy (§ 121 zák., Sb. Č. 107/27, § 143). 

Také důkaz znalci provádí soudce, jenž má toho'dbáti, aby znalci 
byli náležitě informováni (k tomu cíli může jim povoliti nahlédnouti 
do spiSŮ) a aby zjištěny byly všechny skutečnosti pro právní posou
zení věci důležité. § 127-138 podávají o tom podrobné předpisy. 

Ohledání s přibráním znalců děje se podle obecných předpisů 
o ohledání, tedy za přítomnosti osob k tomu oprávněných. Jen 
s ohledem na stud ohledávané osoby nebo na pravděpodobné delší 
trvání ohledání, může soudce přenechati provedení ohledání znal
cům samým, při čemž má však učiniti opatření k zabezpečení věro
IhodTIlOrsiti lohl>edáil1í (§ 122, § 145). VýsIed,ek 'othIedání malIe'Crkého Gnález) 
má ;sle ihned lS,elP,satd. iK lP,oldátní (l)'o'S'udrku může 'Slorudoe zlna:k.ům dálti iplři
měřelllou UhUtu (§ 124).*) 

Je-li n á I e z vadný (znalci se neshodují, nález je nejasný, neúplný. 
v odporu sám s sebou nebo se zjištěnými skutečnostmi), mají se 

*) Při poŠkoz.ení na ttě'le muže s'e soud s'P'olkodHi pís,emný,m nález.em a po
sudkem lékaře, pokud se s.rovnáv.ai1 s'e Zljištěnými ·skute,čnostmi, .a žádmá ze 
stran nežáJdá o soudní ohle,dácní. (§ H2 zátk:o Sb. 107/27.) 
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znalci vyslechnouti znovu a ohledání po případě opakovati s' týmiž 
nebo jinými znalci (§ 125). 

Je-li p o s ude k vadný (stejné duvody jako při nálezu a mimo to 
duvodná pochybnost o správnosti posudku), vyslechnou se rovněž 
znalci znovu, a kdybYď to nevedlo k cíli, opatří se posudek jiných 
znalcu. O přezkoumávání vadných posudku lékařských soudní lékař
skou radou, viz nahoře str. 139 (§ 126 ve znění zák. Sb. č. 107/27). 

Kdo byl jako znalec slyšen, nemuže býti v téže věci soudcem 
(§ 67), ani státním zástupcem (§ 75). 

e) Důkaz svěliky. 

Svědek je osoba od obviněného rozlišná, jež na základě vlastního 
postf'ehU'-iTIá ·vypovídati o věci pro trestní řízení' p()cls'tatné. Poža
duje.:'líse po svědkovi v§pověď,k níž je třeba zvláštllích odborných 
inalostí, stává se znaleckým svědkem. Od znalce liší se svědek tím, 

"";;"-~~'<=' ~,,",_:,,:;;;;:;:':;:'_:::;:,'::;:_:~n,_-:,"~,"'~ -.- . ' -
že nebyl k tomu znze'n"aby si získal vědomosti o té skutečnosti, o níž 
na základě odborných svých znalostí má vypovídati. 

Povinnost svědeckou mají všecky osoby, zdržující se na našem 
úz~<r8~-.§170), !pokud jsou podřízeny lruaší s'tátní moci (ill!eplo~íviájí 
exteritoriality), tedy .i~9Ěl.tPa něž se nevztahuje trestní moc státní 
(president republikY, poslanci, :e~.1:l.s!y~ly~tj!!l~!t~, osoby pod
řízené soudum vojenským neb disciplinární moci samostatn5rch trest
nic). 

Povinnost svědecká obsahuje v sobě: 
1: povinn~;n{ souď~-;;~~~bviti; 
2. povinnost před soudem jako svědek vypovídati; 
3. povinnost výpověď přísahou stvrditi. 
Ad 1. Povinnost k soudu se dostaviti má každý, vyjímajíc ovšem, 

že by pro exteritorialitu vůbec neměl povinnosti svědecké. Není-li 
svědek pro nemoc nebo neduživost s to, aby se k soudu dostavil, 
mu~e bý;tliVy~1eIClh!llUJt Vie svém ibYltě (§ 154, § 180). 

Ad 2. Pokud jde o povinnost vypovíclati" rozeznává zákon osoby, 
jež vypovídati nesmějí::::Ínezpusobilé ke svěciectyí) od osob, jež vy
povídati nemusí~(ósvobozenéocípovin~;sti svěde~k'éT" 
,-- aTPod nepÚl.tností nesmějí jako svědci býti slyšeni: 

1. kdo v době, kdy mají vypovídati, jsou stíženi tělesnou neb du
ševní ~adou, pro niž nejsou s to, aby pravdu vypovídali; 

2. d1lchovní o tom, co jimbylosv~řeno při zpovědi nebo jinak pod 
pečetí mlčenlivosti úřadu duchovníhD; 

'/ 
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~,státní úředníci, kdyby svým svědectvím porušili úřední tajem
ství jim uložené, pokud nejsou představenými zproštěni této povin
:t1JOlsii (§ 151" poněkud odchymě § 175). 

Osoby tyto nemohou tedy býti vyslýchány, aj(dyby omylem vy
povídaly, byla by jejich_výpověď neplatná, nesměla by tedy v hlav
ním přelíčení býti čtena. 

b) Zproštěni povinnosti svědecké jsou: 
'--=--=--=---- ' 

~~_()sobYJ jež s obviněnÝl11 jsou v poměru manželském nebo pří
buzenském do čtvrtého stupně, švagřovském do druhého stupně, 
adopčním, poručenském nebo pěstounském; 

2. _obl1~jci, o, tom,<;o jim obviněný svěřil v této jejich vlastnostj 
(§ 152, poněkud odchylně § 176 a 177); 

3. členové Národního shromáždění o věcech, jež jim jako členum 
bylys:V'ěřeny, a to i -když členy býtLpřesíali, leda by šlo o svádění 
člena k zneužití ma.nc(átu i{§ 26 Ú. 1.); " , 

4. soud muže mimo případy zvláště duležité zprostiti povinnosti 
vypovídati toho, $QIl11!Ěy,_vydání svědectví neb odpověď na určitou 
otázku zpusobilo přímou a značnc)U újmu ,majetkovou, nebo bylo-li 
by jemu 'ne-íj-é; osobám, práh nimž, kdyby byly obviněné,J)y(zproštěn 
p;ctlé--§ 152.1 povinnosti svědecké, k hanbě. Hanbou se tu, rozumí 

- ~~~~. ------~-

nepříznivý hodn.otI1,tús!ldek obecný, nestačí jen nepříznivý úsudek, 
jenž by vznikl v určitých vrstvách neb stavech; ovšem však muže 
takový nepříznivý úsudek znamenati značnou újmu majetkovou. 
L. 87. 

Vypovídá-li svědek přes to, že není k tomu povinen, je jeho vý
pověď platná. Jen u osob uvedených v § 152.1 zákon k tomu požaduje, 
aby byli soudcem na své právo upozorněni a výslovně se bo vzdali. 
Odvolá-li taková osoba toto vzdání se dodatečně, stává se výpověď 
ne!plat1!1Jou (§ 252.3 a ClCIrllUr., § 176.3). 

Ad 3., Do_pfísah~ nesmějí býti vzaty: a top()d, neplatllQs!Lpfí§.ahy 
o.sQ.!:>y, jež: 

1. j~ou samy usvědčeny nebo jsou v podezření, že spáchaly čin 
nebo že se zú~astnily činu, stran něhož se vyslýchají; 

2. které jsoll ve vyšetřování pro nějaký zločin neb odsouzeny pro 
zločin k trestu na svobodě, kterýfeštěma]í odpykati; 

3. ty ?sóby, jež již jednou pro křivé svědectví nebo křivou přísahu 
byly odsouzeny; , 

4. které v době svéhó výslechu nedokonaly ještě čtrnáctého roku 
svého života; 
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5. 1"Y, jichž schopnost vnímati nebo se upamatovati je značně ze

.~labena; 
6. které s obviněným, protLněmuž vypovídají, žijí v nepřátelství, 

1~ podle osobnosti a hledíc k okolnostem jest s to vyloučiti úplnou 
jejicllJlOdnověrnost; L. 127;- - ' 

7. k!~r.~ při svém výslechu udaly podstatné okolnosti, jejichž ne
pravdivost jest dokázána a stran nichž nemohou prokázati pouhý , 
'Omyl. 

Jiné osoby tedy jsou povinny výpověď svou stvrditi přísahou 
{viz však § 169 a 247). 

K splnění povinnosti svědecké musí svědek býti vyzván obsílkou 
(ó'náhradním doručenf -§ 80). Nevyhoví-li obsílce, obešle se znovu 
s pohrůžkou trestem peněžitým až do 1000 Kč pro případ, že by se 
.nedostavil~ a s další pohrůžkou, že bude naň vydán rozkaz postavo
vací .. ~edostaví-li se sv~~ pŤes to, neomluviv se řádně, uloží mu 
soudce trest peněžit§;O~\Tyaáif naň rozkaz postavovací. V případech 
naléhavých může soudce již po prvním neospravedlněném nedosta
v,emÍ vydalhl. Ina ~věďka '1"'O'ZI~aJZ lPos:taV1oViací (§ 159, § 173). Ke sIPwněiniÍ 
povinnosti vypovídati a přísahati může soud svědka doháněti trestem 

'I' 
peněžitým do 1000 Kča zdráhá-li se dále,4:'\r případech důležitých 
vězením do 6 neděl {§ 160).lJ osob,Q9(lří~ě'ii9-chSOtldníirIoci vojen~ 
ške, jest se, nesplní-li jakkoliv p9vinnost svědeckou,ol)!átiti stran 
':(lonucení k jeho představenému. 6p'~Č~ětn~hou vojenské soudy civil
ní ()soby dáti jako svědky předvéstia,.p~trest;ti ~k~es~~ soudem 
~,~.iioh~~Hi§tělnebo pdJYlúu (§ 185 voj.:tf. ,ř.). (Podle § 122 je přísežný 
výslech svěd.ka a jeho donucování, aby vypovídal, soudním úkonem 
vyhledávacím, § 123 o přítomnosti stran při přísežném výslechu 

svěd'ků') 
V přípravném řízení vyslýchá se každý svědek zvláště v nepří-

tomnosti jiných osob, než soudce a zapisovatele. Úchylka jen v pří
lllaid!ě!klo[))f,rtoltlltaJoe (§ 162, 168, § 182, 187),A-y_Ji;5Ltý1ch .IP[íP~dércib 
'vÝ,slechu svěd:k,a Ilulol.Ž~dá[!1IÍ,s'Qi].lJd:u Vlolj,enslkéhio (viz § 131, 132, 133, 194 
voj:'t~-řJ:- O "průběhu výslechu obsahují podrobnější předpisy § 

163-167, § 183-186. L. 193. 
Na to, že výpověď svou pude musiti stvrditi přísahou, má býti 

:svědek 'V[;Iř,fu;lm'\l1nérn řízeltlÍ jen Il1IPD-wrnoo (§ 165, § 183). PNs,a!hiu 
~kiáJdi ~šlak'$,naJvfud!1a 'te!Plrve v hIa~,ni~'~~ř~,llliče,ní. V přÍiP'f.av\llJém řízení 
'~~'býlti 'vmt dio IPř~slahy len, j.e-:li se ,obávati, re k hlavnímu přelÍ1čeltl'í 
nelbude mod ,se tdlosltlaJvtti, j,e:slfl1.iže Iněk-terá s'br.aJn:ato z d,útežitý'ch tdů
Vlodů :l1iavrhne Itleblo má-:H s'olUct:oe za ,to, ~e iiltlak se od svědka iP,ltné 
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IPl',a!vdy Inedoví (§ 169, § 188). tNaiPIf'Olti ,tomu v,e hlaViním pi'eM'čelní je 
_~~s;a;ha loibll~ga1tomí, ,aJruo, j'ejí IOiP'o'll1tn!ltíza:kláJdi-~~rna'teČll!Os,t (§ 247, 
§ ii[).l-e!l!:~'oltiJ.h~laJsí-H 'o.]:)ě,strall:W, mo,~no, 'od lPřísahy U'P'wstHi.Přísahall
li svědek již v přípravném řízení, tu se mu přísaha jen přÍp-;tne~e. 
V přípravném řízení přísahá se vždy téprvep~ výpově'éli, v hÚl.Vním 
přelíčení, nesouhlasí-li obě strany s následnou přísahou, před výpově
dí.,9 formalitách přísahy obsahují předpisy různé pro jednotlivá vY
~~~~í, zák. z 3. května 1868, ř. z.' č. 33, dvorní dekret z 10. ledna 
1816, sb. zák. just. č. 1201, dvorní dekret z 21. prosince 1832, sb. zák. 
Just. č. 2582, z 26. srpna 1826, sb. zák. just. č. 2582, pokud jde o hlu
ché a hluchoněmé dvorní dekret z 28. září 1842, sb. zák. just. č. 644; a 
výnos min. sprav. z 23. září 1850, č. 12,926, pokud jde o osoby bez 
vyznání zákon z 13. června 1922, Sb. č. 223. 

I(d,Q_)yl j~~o, ~~~Aek slyšen (tedy nejen na vržen), nemůže býti 
v M~e 'Věd a[))Í ISlo'udloerrn, :arrJlilSíÍlálnm ~á:sl1JU1PlOerrn (§ 68, 75, § 83.4, 915, 
soudcem mimo to nemůže býti, kdo mimo své výkony služební by] 
svMkerrn 1t11elSlbnéihočmu., Obtháj'Clerrn ,nemŮ:že ibý,ti plřd h;La Vlním p řel1'Í!čenrr 
~dJo k Iněmu j,e !oibeslámJ ~~~ěéiík~.'Kdo·bylja~~' ~S'vMek·sJy.š,e!n: neb~ 
Jest Zla svědka InalVlrželtlJ, může viPřÍtPlmvlnérrn a 'P1ř,elOhodlném ří-z·ení bý:ti 
Olbháj,oem j.en 'S'e ,sVlO'Ielnrm ,radlní lIDomory (§ 40, § 56). SoUtk'l1orrnýrrn ~a
loboerrn a IÚČlwS'llní1kem může :svědtek ibý,ti (§ 172, 241).' 
~p~l~obviněn§může jako svědek býti slyšen teprve"když již 

spoluobviněným není, na př. proto, že řízení proti němu bylozasta
veno, že byl již pravoplatně odsouzen; koná-li se řízení před jiným 
soudem (na př. vojenským) neb odděleně, nepřestává býti spolu
obviněným, ovšem jen"pokud jde o týž čin (sporno). 

f) Důkaz výslechem obviněného. 

Obviněný jest nejen stranou procesní a předmětem případné exe
kuce, nýbrž i prostředkem průvodním. Právě však, poněvadž obvi
něný není jen prostředkem průvodním, nýbrž i procesním subjek
tem, nemůže býti ani k výpovědi (ovšem však k dostavení se k sou
du) nucen (nebo lstí sváděn § 25, 202), ani za nepravdivou výpověď 
trestán. Ovšem tato zásada neznamená, že by nemohl býti trestán 
za trestný čin, jehož nepravdivou výpovědí se dopustil, na př. zločin 
utrhání na cti, svádí-li čin na někoho jiného za podmínek § 209 tr. z. 
Třeba by povinnost pravdivě vypovídati nebyla vynutitelná, je tu 
př,e1oe (§ 199, § 194.3). Že IPl10 hMaViní lP,řellifčemlÍ otdlpadá [)iOiUčeilllÍ o IPlolvi!n
<rlosti vY\PIov}ďia1Ji lP'l1aJV1divě (§ 24.5), j.est VY'světilli,teILnD- 't~m, ž,e tlu vý\5llech 
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mů~e bý,ti v lP,ř~p,a1dě ,odepření výp'ovědi illa,hn-azell1 ,čt,enim prQIÍ101klOJu 
z lP\ř~pr:a:Vlného .řfzení. 

O způsobu, jak se koná výslech obviněného, obsahují podrobné 
přediIJ/iJsy § 198-c206, § 193-197. L. 192., 208. 

V přípravném řízení vyslýchá se každý obviněný sám, jen v pří
tomnosti soudce a zapisovatele. Jest však dovoleno přibrati soudní 
svědky, pokládá-li to soudce nutným nebo žádá-li za to obviněný. 
V hlavním přelíčení však má býti přítomen při provádění všech 
důkazů; jen na čas může býti odstraněn, tu se mu však pod neplat
ností musí před ukončením průvodního řízení oznámiti, co v jeho 
nepřítomnosti se dálo, zvlášť výpovědi, jež byly zatím učiněny 

(§ 250). V jeho nepřítomnosti může hlavní přelíčení býti vůbec pro
vedeno jen před okresním soudem {§ 459), nepokládá-li soudce jeho 
přítomnost za nutnou, před soudem sborovým za podmínek § 427 
(§ 256). 
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Díl III. 
Průběh procesu. 

HLAVA I. 

Typické řízení v první stolici. 

§ J. 

Podnět k trestnímu řízení. 

Důsledkem zásady obžalovací jest, že záleží vždy na oprávněném 
Ž a.l Ob ci, aby, daJpo~dněLk,trestnímustíhánL.TQplatí neomezeně při 
·'élenkťecr~~~k;~možalobních. Jakým způsobem ,~~,os;b~k ~soukromé 
žarone-oi)ravneiiadovT~ oČfnu, je icelaiejí věcí. Jinak jest tomu, 
pokud jde o žal()bce veřejného. Tu ze zásady oficiálnosti vypIý~á 
V02acla:veK',ál>yhylcí učiněno opatření, aby .sea takQv~~hČinech~ 
]e}ichž stíhání je v zájmu veřejném, dověděL Z to~o vyplýv~ E<?yi.llf 
'nost jednak určitých úř~dů, a, orgánil pá,EitLpo jrestn'§éhčinech 
VeřějnoiáT()b~i~h~ j~d;~k po~i~~ost '~hlašovatijrestnéčiny(pQvin
nosfdtmunciační), jednak p r áy~.Q .. ozl1ame'\fťttrtrestné'číny'VefeřtrO:. 

~~-.,;~~~,,-,."<.,~~'~=-~ 

žalobní a j emu odpovídající povinnost určitých úřadů oznámení 
~přijímatr(po-pUIárnržaľbba): 

Povlnnosť:Vyzvídati zločiny, a :přečiny vetejnožalobní přísluší úřa
dů"in b;;p;Č;o~st;;:i~:<k' nimž náležejí také obecní pře ds taven í 
(§24;~fi17.:zrZ~'tí~t;úČeierm všlak ll1~smějí a[l[ vyko[llatij[JlrIOihledáln1 
domu nebo osoi.iY;~~anrzat~X§.tI,pon:ěYadŽjecÍllOu.z,podmínektěchto 
'"""----"""'""-,."-.,,,.,----,""~.,.-''''''''--'''''-''' "<'-' ,,' 

úkonů, i když je výjimečně mohou úřady bezpečnostní předsebráti, 
ješrvŽC!:Y; al:Í-Y-tubylo podezření z u~čitého tiestnéli6činu, nemohou 
se tedy předsebráti za účele:tn zjištění, zda se snad nějaký trestný 
čin nestal. 

Povinnost denunciační má podle § 84 každý veřejný úřad ohledně 
vŠ~CirlřestnYéh-'~Čin1i'véřejnOZ~-OfJl1íé:rí, ,. jež bud' vfastním' názorem 
zvěděl, neb o nichž odjinud zn' osti nabyl, zvlášť podle§' 85dvHrií 
ScmQ,Jesmze'KrIaafař~odpíra" ložiti vyjevovacípřfsahli;uprcIíiié::1i 
iiebo Vyj cle-li najevo jinak podezření trestného činu' (§i77 Konkursní
hoa § 63 yYlDQiVll1iá:v;a,dho ,řáiclru).'(PO(Ú;§ 115 má povinnost denunciačni 
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jen nepříslušné státní zastupitelství, soud vykonávající tresÚlí pravo
moc, bezpečnosflní úřad neb orgán; jiný úřad podle § 115 jen, bylo-li 
oznámení jemu učiněno písemně nebo týká-li se čin vlastního oboru 
půsOlbnosN úřadu, anebo jde-li o těžký zločin a je-li nebezpečí v pro
dlení.) 

Soukromníci mají povinnost denunciač\lí podle určitých norem 
trestnílio -práva, jež opominutí udání trest~ (viz §359, 372, 442, 443, 
473, 475, 476 a 477 tr. zák., § 9 zák. o třaskavinách ř. z. č. 134/85, 
§ 6 zák. o padělání peněz, Sb. z. a n. č. 269/19, a § 1, 2, 6 až 9 zák. 
na ochranu republiky, Sb. z. a n. č. 50/23. 

Právo učiniti trestní oznámení má každý; povinnost Q?:llá)1lení 
přiJrrroutimákaždý' státriíiástupce; soUdce vYšetřující, soudceok;~~~-
~----"""-~"" -"'-"-" ., , ... , .. ' . .... ..-

ní la !Úř:ad bezpečlt1OlS,tní (§ 86, srov. § 114 a 115). 
-Všéchna ozriámení sbíhají se u státního zástupce příslušného soudu, 

na 'nemž'z'ávisl,'doide=liskutečne k sfíhári-Í (§ ,34, 90). Dříve mohou 
j:élll tPodlle .§ 24 (§ 117 státní) !Úřady bezlpeofllO's'Íitl1, n.e1ze'-U,i s'e domoci 
toho, aby bez odkladu zakročil soudce vyšetřujíCÍ, učiniti opatření 
'přípravné, jež nestrpí odkladu, a kterým se může věc vyjasniti ~iedy 
na př. vYslechnouti osoby přezvědné, a jsou-li tu zákonné pod~ínky, 
předsevzíti prohlídku domovní a pod.), anebo které mohou zabrániti, 
aby stopy činu trestného nebyly odstraněny (tedy na př. zabaviti 
nástroje, § 143, § 98.2), nebo aby pachatel neuprchl (zatčením). 

Okr,e:Siní ISloludy (míÍsltně IPlřLs}ušlné) mají všalk podle § 89.2 (§ 119) IZU

háiiti přípravné vyhledávání, nevyčkávajíce návrhu státního zástup
ce. Vyšetřující soudce (příslušný) koná jen úkony neodkladné (§ 89). 
Všechny úřadY'lTIajícípovinnost denunciační, mají v případě ne
~zpeČrz prodlení oznámení učiniti okresnímu soudu svého sídla. 
Jinak má vyšetřující soudce i soudce okresní a úřad bezpečnostní . 
udání odevzdati státnímu zástupci. 

.' . 
Každý trestní soud, i n~příslušný, y jehož okrese se objeví stopy 

nějakého~loČinu nebo přečinu, má p~dle § 65 právo i povinnost, je-li 
tu nebézpečí v prodlení, předsebráti ony úkony, jež mohou vésti ke 
ijištěnísktitkovepodstaty a k zadržení obviněného. Musí však pří
shišfiémlÍs'ouau nebo Stá.tnímu zástupci ihned o tom dali věděti a po- ' 
slaítii rIDl,siPTSY o .. ,t'0Ill1.'-"s,.elPis'aJné~§l14, 116). Os:tat'l1ě p,olc1le § 6.6 ,a,ui 
ukony-nepříslušného SQudce nejsou proto neplatné, pokud se vztahují ,
iil!Ll!i! ... pllntaYllé.,oiízení. ,Jest. však věcLsoudu příslušného, aby po
soudiL, IP'ollmd ,se mají ,tyluo :Ú!kJolny ,opa'kJOlvati nebo dlolP1i11Ii:ti (§ 82). 

§ 2. 

Řízení přípravné. 

a) Přípravné vyhledávání. 

Věcí státního_ zá_~llP~ u něhož, jak řečeno, se sbíhají všechna 
trestní udání (a jenž podle'§ 87irii udání anonymní, ano ani pouhou 
pOVěsfotrestném činu nemá nechati bez povšimnutí),jest, aby roz
hodl, zda má skutečně k tr~§Jl1jmJl1>tíMni dojíti. Poněvadž~ateriál 
v trestním udání obsaŽ·~~ý zpravidla nestačí k tomuto rozhodnutí, 
upr~-vu~ zákon 'fázi říze!lí"v níž státní zástupce si !ento chybějíéí 
materiál opatřuje. Tato fáze procesní se jmenuj~p ř í p r a v n é v y-. 
hle dá v á n í. Poněvadž účelem přípravného vyhledávání jest jen, 
;})y-stKfřiiiástupce získal materiál potřebný k rozhodnutí otázky, 
zda obviněnéhg stíhati, či od stíhání upustiti, bylo by důsledné, kdyby 
si je provádel· státnL]:ástupce sám, ovšem vyjímaje úkony, jimiž za
-s~ahuj~ do sféry tak zv. občanských svobod, ústavou zaručených, 
kdy by o úkon, o nějž jde, musil požádati, jsa jen stranou, soudce. 
(Tak upravena věc v § 118 a 128.) L. 77. 

Platné právo, sledujíc pochybnou teorii francouzskou, jež za pod
mínktlcibČimské svobody pokládala zásadu, že státní zástupce stíhá, 
ale nevyšetřuje, zakazuje v § 97.2 přímo státnímu zástupci, aby před
sebral vyšetřovacClíkony;'a-to-pocr-řie21~111-ostí,l1ýb-rŽ' .ukládá mu, 
aby je dal vykonati úřadem bezpečnostním nebo sQudem .. úřady 
b~zpečnost~íjsouce podle § 36 podřízeny státnímu zástupci, jsou po- ... 
vinny příkazu j~hQ up.oslechllo.uti. Ve vyhledávání trlůže příkaz ~~ 
tik~ti~b;r~čitého úkonu (výslech určité osoby, domovnipróhlí_d
ka v určl:tém~ciomě): -~~b~-~jištění určité skutečnosti (vypátrání ne
známého paél:iatele, odci~ellého předmětu), kde pak je na bezpečnost
ním úřadě -aby nedal-li mu státní zástupce určité pokyny" XQIil nej-

, o l '~i~_" , 
účelnější úkony, jimiž by svého cíle dosáhl. Totéž platí,,'!l_alí~í-li 
státní z~stupce bezpečnostnímu úřadu, aby provedl celé vyhled.<!-:
vání. Státní zásfupce může ostatně(§ 88.3) býtlpřÚomen při všech 
~;hledávacích úkonech bezpečnostních úřadů a dávati i při tom své 
pokyny, dbaje ovšem formálností předepsaných pro soudní úkony 
snejlllého dl1UJhu (jinak § 118). L. 67, 84. 

Chce-li k účelu· přípravného vyhledávállí u,žíti 'pomoci soudu, může 
ta~Či~iti,jsa stranou, jen ve formě návrhu (§ 35). Návrh takový, 

- jenž i tu může se vztahovati na určitý úkon nebo na zjištění určité 
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skutečnosti, nebo na provedení vyhledávání vůbec, může státnízá
stupce učiniti buď· u soudce vyšetřuHcího nebo ,ll soudce okresního 
(§ 88, § 118). iPlolněV:élIdž ~š.alk íPlolclJl,e § 88.;L§lQlJ1ickQe'VYš~nřluj~cí i sloludoe 
ok!~_§'llí mají v .přípravném vyhledávání tatáž práva i povinnosti, 
jako v přípravném vyšetřování,2!1~jí právo i povinnost přezkoumá
vati návrhy státního zástupceJ~~ cQ~J!Q..i~.ti~J.tz<11J)l1ito~tJ) tak co do ... 
~chúčelnosti a mají-li pochybnosti, zda jestiilll vyhověti, vyžádati 
5d 110;~hc?14~{IÍ~aJdil]Í tkiomoír;-(§ 97:1, §' ii 8.4 nedává okresnímu soud~
právo přezkoumálvarfi návrhy státního zástupce co do jejich účelnosti/ 
o legálnoslti te,dy rozhoduje sám; návrh na vyhledávání nemůže býti 
učiněn II vyšetřujícího soudce, § 118.2.) Ž~~dI.QI~@q,ail1ýslolU;d il1Ieib.úřad 

., má vykonati ve vlastním obvodě. i další úkony vyhledávacíT,.iichž 
Il1JL1IUI1IOIst vytPITtvmJuwa z ItlkIOIl1JU, IQ l11ějž IhYlI ,dlolžádám (§ 118.2), VYíP,lývá 
z § 88.2, 96 a 24. L. 12. 

Za účelem splnění účelu přípravného vyhledávání předseberou 
pak jak úřady bezpečnostní, tak soudy potřebné procesní úkony, jak 
k zabezpečení osoby obviněného a věcí k provedení trestního řízení 
potřebných, tak k provedení důkazu, šetříce ovšem zákonných před
pisů, jak pokud jde o podmínky, tak pokud jde o formu jejich pro
vedení, jak nahoře byly uvedeny. Zdůrazniti jest, že na rozdíl od 
hlavního přelíčení jest přípravné řízení tajné a písemné,'-jen'v'ome
zené míře § 97 přípustna jest veřejnost stran. Pokud viiimečně ohle
dání neb domovní prohlídku předsebéře úřad bezpečnostní, mohou 
protokoly býti důkazem {pod zmatečností) jen, zašlou-li se ihned 
vyšetřujícímu soudci, jenž má zkoumati jejich formu a úplnost a je-li 
tř,el~a, dáJtii j'edlnátTIÚ d~lJIOlVi,ti lTheb dov,llniti (v § 122 vypočítávají se vý
slovrně úkony, jež za přípravného vyhledávání mliže předsevzíti zrpra
vidla jen soudce [viz i § 31.5 o. ml.], § 123 u.vravuje veřejnost stran). 

Ze zásady pravdy materiálné vyplývá ostatně, že př~s shora uve
dený účel přípravného vyhledávání jest při tom dbáti i důka.zťl'v:e---- --------- -------._------~--- - - --~--- --- ---~--- -- ----- - --- -- -- - - -

prospěch obviněného mluvících. Vede-li se vyhledávání soudcem 
proti určitému obvin~fnu, .můi~, onlle..ll.Q.._QlJ_háj~~ČinUi v tom smě: 
ru návrhy, zvláště pokud jde o důkazy, jež později nebude lze opako
Vla!ti-{f45,' 88.2,96, přesněji formulováno v § 120 a 122.2). 

Výjimečné postavení v přípravném vyhledávání má ~oudce 
okresní, jenž se dovědělo veřejnožalobnÍm zločinu nebo přečinu. Má 
sice též, jako jiný úřad, učiniti oznámení státnímu zástupci, zároveň 
však má sám zahájiti přípravné vyhledáV'ání, v němž postupuje, jako 
by tu návrh byl, s tou úchylkou, že vyšetřovací úkony, jimiž by 
stopy trestného činu mohly býti zahlazeny a odňaty ohledání, má 
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předsebráti jen, . tu nebezpečí z prodlenÍ. Jinak má jen státního 
'zástuPC-e'naíITlipozorniti, -a vYČElTi jeho ~ávrhu. Další ~~hylk-~' p~k 
-je'sTý tom, že VYhiedávállí--má, byl-li někdo viai dQ vazby (a nežá
dal-~ aby byl postaven před s~udc~ V3;Š~třujícího, § 178),~ýti skon
čeno do osmi dllů, načež do tří dnů má .státní zástupce, uČiniti další 

<;;;;;;%~:-, 2,:IIi-ť. ,'.' *',,~~0;FÍ?f' ,', .. ~.~~,~~, ?\,,,,p,""?;,*,,c,e,,,,., , "''"'!'P'~.~:;~+''M'''1!'-''\',~!'0S''"y).'P.N0?<'''-'!!''~'-~~'0· ::<'t-\.-2'€3é ,,# 

svénáVl11hy ~~ 82.2, 3, § 119). L. 293. 

b) Přípravné 'vyšetřování. 

Přípravné vyšetřoyání, jakýsi přežitek speciální inkvisice nzení 
inkvisičního, má účelem na~l1utL~k~stp~b() čtn.u proti určité osobě 
vznesené napřed prozkoumati askutk:o,vj: __ děj potud vyjasnlli"pokud 
toho třeba, aby se-Úis!11.Y· orly OkOÚlOsti, jež jsou s t9 -buďto přivoditi 
zastavení trestníhofÍzení nebo' připr~vitT~á~í ~ ~bŽ~lQYanQS.tap~Q-· 
vádění důkazů v hlavním přelíčení (§ 91). Kdežto tedy přípravné vy
hledává..~i~Jil1J~Jpodlel88 v duchu zásady obžalovací předevŠIm· 
žalobci, slouží vyšetřování oběma stranám i soudu'~ozh~dujícímu, 
-ovŠem jen, ,pokud jde. o' přehled o průvodních pr.o.~.tf~~~í~h'-(§ 111). 
Z toho plyne ~_.!ozdíl od přípravného vyhledávání, že: 

1. přípravné vyšetřování možno vésti jen proti určitému pachatell 
pro určitý čin (§ 9Ú, 92.1); .... 

2: vede je vždy soud, a to vyjma případ delegace podle § 12 soud
ce :vyŠetřující (§ 93.1) a 

3. vede se jen k návrhu oprávněného žalobce (§ 92.1 a 3), kdežto 
přípravné vyhledávání jest možné t a k é, dokud není znám p-;;:~h;t;l 
nebo trestní kvalifikace činů, E1ůže je vésti za podminek § 88 a 2,!_L 
úřad bezpečnostní nebo soudce okresní nedelegovaný, a může je za 
podmínek § 892 so~dce okresní, za podmínek § 24 úřad bezpečnostní, 
vésti} bez návrhu státního zástupce: 

Zprav~dla jest věd žalobcovou, aby se rozhodl, zná-li pachatele a 
čin, chce-li i;říp~avn-é řízení pwvésti ve formě přípravného vyhledá
váJn1 t!JI~bov,e fmmě 1Pa'Í/P,r:aJVi11Jého vyšeitř.ovámí (§ 91, jinak § 128). N:e
míní-li soudce vyšetřující návrhu vyhověti, vyžádá si rozhodnutí 
radnÍ. komory (§ 92). L. 31. 

Obligatorní jest přípravné vyšetřování j'en: 
{ rd;~ir~ z I oč i n (ne přečin), náležející před soud porotn!; 
2. -jde-li o řízení proti nepřítomnému (§ 91); , ., 

3.j:cb.H=\'FITzentlJřecrslátnímsoudem (§ 13.2 zák. Sb. č. 51/23). 
Opominutí formy přípravného vyšetřování není důvodem zmatku, 

nýbrž jen formální chybou, již lze odstraniti podle § 211. 
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Mimo to musí býti provedeno přípravné vyšetřování: 
1. má-li~Jlli~obV:~ě11.éhobýti uvaiena řádná va;ba' vyšetřovacÍ 

(§ lŠOl.;f., § 38.1); . . ' 

2. povolí-li soud sborový první nebo vyšší stolice obnovu řízJhí za 
podmfnek'§ 359 i·' 

3. bylo-li zastaveno stanné řízení podle § 446.2; 
4:- vyhověla-li radní komora podle § 49.2 návrhu subsidiárního ža

lobce na převzetí stíhání. . 
Průběh přípravného vyšetřování měl by se podle rozdílného účele 

lišitlodpfÍpr-avného vyhledávání, poněvadž však podle § 88.2 práva 
a povinnosti soudcovy se v ob_ou případech neliší, mimo to prakse 
formuluje obyčejně návrh na přípravné vyhledávání tak široce, jako 
je účel přípravného vyšetřování, není v praksi mezi oběma rozdílu. 
L. 77, 79, 80, 81, 82, 174, 196, 206. 

c) Společné předpisy .. 

Přípravné řízení se skončí, když bylo jeho účele dosaženo (§ 111), 
zastaví se, jakmile se zjistí, že tu není podmínek pro další řízení 
(§ 109). 

Spisy skončeného přípravného řízení předloží se státnímu zástup
ci, jehož věcí jest, aby, neshledá-li důvodu k návrhu na jeho doplnění, 
buď řízení zastavil nebo podal spis obžalovací (§ 90, 112). K tomu má 
státní zástupce (pořádkovou) lhůtu osmidenní, soukromý žalobce 
propadnou lhůtu čtrnáctidenní (§ 112). 

Ř.ízení se zastaví: 
I ~usnesením soudée vyšetřujícího, shodným s projevem vůle ža

lObCOVY (ustoupí-li od stíhání, navrhne zastavení, prohlásí, že nena
lézá důvodu k dalšímu stíhání, pro což platí presumptio iuris et de 
iure, promešká-li soukromý žalobce lhůtu k podání spiSU obžalova
cího) (§ 90, 109); 

H} usnesením radní komory, má-li se zastavení státi proti vůli ža---' ~=~-----
lobcově (§ 109.2); 

c)usnesením vrchního soudu rozhodujícího o stížnosti do rozhod
n~tí radní komory, jímž řízení bylo zastaveno (§ 114). Zastavení pří
pravného řízení má stejný účinek jako rozsudek osvobozující, bylo-li 
řízení vedeno proti určitému obviněnému (§ 363.1). V případě, že 
státní zástupce navrhne, aby další stíhání se dálo jen pro přestupek, 
se řízení tudíž nezastavuje, nýbrž se postupuje okresnímu soudu 
k dalšímu řízení. 

1:;0 

I 
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(§ 128-134 upravují věc jinak, hledíc k tomu, že konání příprav1né
ho vyšetřování omezeno je na případy v § 128 taxative vypočtené. 
Nové ie přenušení řízení podle § 135, odchylné od klidu řízení IPlodJe 
§ 422). 

,Naci přípravným řízením koná dozor radní komora, jíž soudce vy
šetřující podává zprávy ústně (§ 94), okresní písemně (§ 95). Přede
psány jsou zprávy jen při vyšetřování, J:Iledíc však na povšechný 
dozor radní komory podle § 12.1 a' § 88.2/není závady, aby radní ko
mora požadovala zprávy i o vyhledávání. Z práva dozoru (§ 12.1) 
vyplývá, že příkazy radní komory jsou pro soud závazné (§ 131). 
Mimo to má kdokoliv, kdo během přípravného řízení má se za sti-
'že~~ -nějakýmnařízeníÍn n~bo průtahem soudce vyšetřujícího (nebo 
okresního), právo žádati o rozhodnutí radní komory. Jde tu o dozorčí \ 
stížnost, jež není omezena na strany a pro niž není, předepsána žádná 
jhům. (Podle § 131 dozírá trestni komora jen na vyšetřování; na vyhle
dávání jen v přtpadě vazby podle § 122.5, viz však § 363.) 

§ 3. 

Řízení obžalovací. 

Jestliže přípravné vyhledávání slouží žalobci jako representantovi 
veřejného zájmu na potírání zločinnosti k sbírání materiálu k zakro
čení potřebného, jestliže přípravné vyšetřování jest k tomu, aby 
procesní materiál byl snesen a roztříděn tak, aby pro hlavní pře
líčení byl tu již připraven, jest dříve než se přikročí k stadiu rozhod
nému, kde o meritu věci bude rozhodováno, třeba, aby tu bylo sta: 
dium, v němž bY.Rylo, po případě odděleně, zkoumáno, zda jsou tu 

'-procesní pod;'fnky, _čili_kde by bylo zjištěno, mezi kterými stranami 
'před který~ so~dem o které věci bude jednáno a z~~ mezi těmito 
stranami před tímto soudem v této věci 'yůbe~ platný proces může 
býti proveden. Tutoa.nalogii Htis contestationis římského práva, 
prvního roku c. ř:·s., nazýváme v trestním řízení řízením obžalova
cím. 

Ze zásady obžalovací (kde není žalobce, tam není soudce) vyplý-
'. • ~.- '---~~_-~_"'.~0'_""_=>~ ___ ·~ ._,~.~< ___ ",_ _ __ »~, __ ~ __ __ 

Vá, že podnět k zahájení tohotořiz;~J;1í musí vycházeti od ŽaJobce. 
pěje se to písemnÝI!!J2Qgá.:t!imtQb,žal()yac::.ímsllis~m), jež musí obsa
hovati: 

1. jméno obviněného, 
'--: /. ! 
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uvedení trestného činu, který musí býti v žalob ním spise sa
mém individualisován, charakterisován a konkretisován. 
tJhdividua1isován jest tím, uvedou-li se zvláštní okolnosti místa, 
času, předmětu tak, aby čin nemohl býti se žádným jiným činem za
~~ěněn. To jest důÍeŽito pro otázku rei in iudicium deductae, pro 
Dtázku obnovy a zvláště pro otázku, o čem soud jest povolán souditi, 
aby obžalobu vyčerpal a z ní nevykročil, když podle § 267 soud ne
fmí obžalovaného uznati vinným činem, na nějž ani nesměřovala 
:původní obžaloba, ani nebyla rozšířena v hlavním přelíčení. 
tJ(6~kretisován jest čin tím, že žalobce uvede při němJy~skuteč

nostev nichž vidí uskutečněny jednotlivé zákonné znaky skutkové 
:pod~aty. 

t)lharakterisován je pak tím, že hledě na zásadu nullum crimen sine 
]ege" má žalobce citovati zákon, jehož použití navrhuje. 

l Uvedení soudu, před nimž se má konati hlavní přelíčení s údaji 
opodstatňujícími mimo povahu trestného činu jeho příslušnost (na 
:př. v případech, kdy zákon to požaduje, výši trestu, žalobcem na

vrhovanou); jinak, totiž není-li toho třebaF'odíivodnění příslušno
sti soudu (na př. čl. VI., č. 4, č. 8, 10, 21, 22, srov. i § 6 zák., Sb. č. 
471/21 a § 36.2 zák., Sb. č. 50/23) se v obžalovacím spise návrh co 
do výše trestu nečiní. .. 

11 .' Do obžalovacího spisu pojmouti né k němu .připojiti se mají ná
., . \ vrhy průvodní pro hlavní přelíčení. 

Konečně má se obžalovací spis odůvodniti stručným, souvislým 
. r, vylí1čell1lÍJm děj.e .ži3Jllo!bll1ilio. (§ 207, § 215, 216, jenž správněji spojuje 

průvodlní návrhy s odůvodněním, jež artikuluje, t. j. rozčleňuje v jed
notlivé skutečnosti pro rozhodnutí důležité.) 

Také může v olJža1ovacímspisebýti učiněn návrh na uvalení 
~vazby. 

Obžalovací spis, jejž podati jest v tolika stejnopisech, aby mimo 
stejnopIs určený soudu mohl každý obžalovaný dost~ti . svŮJ exem
ilář, podává se, bylo-li vedeno přípravné vyšetřování usoudcevyš,e
iřujícího, Únak u předsedy radní komory. Soudce, uněhož byl podán. 
~Pi~'~bžaiovací, rozhodne jenů přípravném !láv~h'Una uvalení vazby, 
resp. nemíní-li n~~yhověÚ, vyžádá si rozhodnutí radní komory 
(podle § 217 mlíže též spis vrátiti k odstranění formální vady), jfu~1lak 
jen jej dá doručiti obžaloyanému, a to, je-li ve vazbě do 24 hodin, 
má-li na základě obžalovacího spisu bý.tizatčen, zároveň s rozkazem 
zatýkacím. 

Oddělené jednání o přípustnosti obžaloby jest fakultativní a jest 
I 
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vyhrazeno obviněnému, aby samostatným procesním úkonem, ná
m[lvkaJll1lÍ lP:wti 101bž1aJLclbě, Ik Itomuto j.edll1J<Ílní da'l p,odlněit (§ 225 zná také 
přezkol~mávání obžaloby z povinnosti úřední). Jen v řízlell1iÍ před SItát
ním soudem rozhoduje tento soud sám z povinnosti úřední o své 
příslušnosti a přípustnosti obžaloby podle § 14.2 zák. Sb. č. 51/23; 
v řízení před stanným a okresním soudem se ani nepodává obža
lovací spis, ani není odděleného jednání o příslušnosti soudu nebo 
přípustnosti obžaloby. . 

K opovědění námitek má obyil1enÝ ve Vazbě lhůtu 24 hodin, na
čežmá 8 dnílhíHy k iich provedení. Doručí-li se obžalovací spis jeho 
obhájci, počítá se těchto 8 dní od tohoto doručení. Obviněný na svo
bodě má lhůtu osmi dní k tomu, aby ilámitky opově děl i provedl. 
Na rozdíl od obžalovacího spisu ll1Q~ll,Onálllitky podati jak písemně, 
iak .ústně (do 1P'tIOltlo!k'OUu) (§ 209, podrobněji § 218). 

Námitky nejsou opravným prostředkem, poněvadž obžalovací spis 
není rozhodnutím; jsou jen procesním úkonem, jímž obviněný dává 
podnět k oddělenému jednání o procesních podmínkách.J?roto nelze 
na námitky aplikovati analogicky předpisy o opravných prostřed
cích. Provedení námitekn.ení podstatné. I opoví-li jen obviněný ná
mitky, ano dokonce i stěžuje-li si jen do vazby na základě návrhu 
v obžalovacím spise učiněného naň uvalené, má se o procesních 
:pcdlID~nikách jedm:3!N (§ 210.2, § 218.5 požadllÍe aspoň označení bodti, 
proti nimž míří; viz však § 225, § 219). L. 161. 
Qůvody, pro které možno podati námitky, týkají se jednak pří

slušnosti soudu, jednak přlpustnosti obžaloby, pod kterýmžto ná
zvem shrnuje zákon jak podmínky, dotýkající se~-způsobjlQsti stran, 

+ ~"~--

tak podmínky, dotýkající se způsobilosti _předmětu sporu. 
Dříve, než se pustí do zkoumáni procesních podmínek, má vrchní 

.soud (solldce, u něhož obžaloba byla podána, § 217) ZkJOlll'ill;ti ~flOif= 
mální vadnost nejen obžalovacího spisu sama, nýbrž i předcllOzího 
řízení, k čemuž zákon výslovně počítá i skutečnost, že věc není do
statečně vyjasněna. Zjistí-li takovou vadu, má spis vrátiti a věcí 
žalohcovou jest, aby ve třech dnech '-(pro státního zástupce lhůta 
pořádková, pro soukromého žalobce propadná) učinil u soudce vy
šetřujícího své návrhy nebo podal nový spis obžalovací. 

Pi3!k má vrdw!Í slQlud (trestní komora) ZlNolUill1ati pří'S,lrušl!l.lOlSlt pl1Oces
ního s~udu, a to, i když obžalovaný nepříslušnost nevytýká (§ 212, 
§ 219). Ziistí-:l~, ,ž.e jels~ iP'Hs'}uš,ný s'ollLd v IObvodu jiného, 'Vr'ch[liho SIOru~ 
du, vyřkne jen svou vlastní nepříslušnost. Nepříslušnost soudu, který 
vyřkl přípustnost dání v obžalobu, jest podle § 8 nov. ř. z. č. 3(78 
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~<lůvodetn _zmatku konečného rozsudku. To jest odůvodně~o tím, že 
výrok o příslušnosti v řízení o dání v obžalobu jest konečný, v po
zdějším řízení již nepříslušnost místní nelze vytýkati vůbec, nepří
slušnost věcnou jen potud, pokud by soud sborový si osoboval pra
vomoc soudu porotního (§ 219, jejž doplniti jest § 261 a 281.6, § 229). 
L. 91, 160, 213. Ostatní námitky mohou, i když v řízení o obžalobě 
byly odmfuuty, býti opakovány v hlavním přelíčení. 

Nepřípustnost obžaloby možno opírati: 
~) o nezpůsobilost žalobcovuJ§ 213.4); 
b) nezpůsobilostobžalovaněho, že stíhání skutku je vYloučeno 

(§ 213.3)l1ebo že tu není dostatečných důvodů, z nichž by obviněný 
mohl se považovati za podezřelého z takového skutku (§ 213.2, 
§ 222); 

c) nezpůsobilost předmětu sporu, a to 
aa) že skutek není soudně trestný (§ 213.1); 
bb) že trestným býti přestal nebo že jeho stíhání je vyloučeno 

(§ 213.3).-

Je-l\ tu některý z těchto důvodů, vyřkne vrchní soud, že obžaloba 
se nepř,hploUŠ.íí a ,ř í z e /ll í s e z ia s t ta V U j e (§ 213, § 221 a 222 roz
lišuje O'bo jí v ýro k) . J~tlIruk vy,řlkme s!olU!d, ž,e dbžlaJLoba se rpnlPlOIUlšrtlí (§ 214, 
že obvin0ný se dává v obžalobu § 223). Přito~m ~má vrchní sloud .zá
roveň rozhodnouti o návrzích na spojení neb rozloučení trestních 
věcí, o návrzích důkazních a o vazbě (§ 214.2). 
Výjimečně může vrchní soud vyřknouti dání v obžalobu bez for

málního spisu obžalovacího. Toto .. m i moř á d n é dán í v ob ž a-
12lL!! jest přípustné (ne povinné, fakže) tu mtlŽe vrchní soud pře
nechatij~lob~ir; aby podal ,spis obžalovací): 

a) vyhověl-li vrchní soud návrhu subsidiárního žalobce na pře
vzetí stíhání, když státní zástupce od stíhání upustil, podav spis ob
žalovací (jenž ještě nebyl připuštěn), nebo podav návrh na příprav
né vyšetřování, )LbyJ,,·li obviněný již o obvinění na něho vzneseném 
vyslechnut(§ 48.2); 

b) vyhoví-li vrchní soud stížnosti žalobcově do usnesení radní 
komory, jímž/přípravné vy š e t ř o v á ní bylo zastaveno, je-li tu 
oprávněný žalobce a byl-li obviněný již vyslechnut podle § 114.4. 
(Osnova mimořádného dání v obžalobu nezná.) 

V těchto případech vrchní soud své usnesení vyhotoví šetře for": 
málních náležitostí obžalovacího spisu. účinkem dání v obžalobu, 
jenž nastává stejně, nepodal-li obviněný námitek, jako bylo-li o nich 
rozhodnuto, jest toliko, že jest napříště vyloučeno vytýkati místní 
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nepříslušnost soudu, vyjma případ § 8 nov. ř. z. č. 3/78, nebo do
máhati se projednání věci před soudem nižší kategorie. Ostatní 
okolnosti, jež by mohly býti uplatňovány jako námitky proti obža
lovacímu spisu možno Uplatňovati v hlavním přelíčení, i byly-li v ří
zeln'Í '0 dáli1í v dbža'Lolbru ZlamÍltltJIuty (§ 219, § 229). Je tedy nepfesli1é. 
mluví-li se i v zákoně v tomto případě o »právní moci« obžaloby. 

Bez přípravného a obžalovacího řízení (t. zv. přímým obesláním, 
citation directe) může býti konáno hlavní přelíčení jen v případech 
§ 27~263a~:lai~ji;ak f227 a 302, § 287. . . 

I ~ .. 
v 

§ 4. 

Hlavní přelíčení. 

a) Přípravy k hlavnímu přelíčení. 

Jakmile obviněný byl dán v obžalobu (ať tedy nepodal námitek 
nebo bylo o nich rozhodnuto), jest spisy předložiti sborovému soudu 
prVltllÍ ,s1JŮllilloe. (§ 234 dává obžalovanému právo, aby podal artikulova
nou odrpověď na artikulované odůvodn0ní obžaloby.) V mezid'oibí mo
hou strany doplniti své průvodní návrhy pro hlavní přelíčení, jež 
žalobce učinil v obžalovacím spisu, obžalovaný v námitkách (nebo 
v od,povědi), [l!ebložádalti 'O pr'ov'edwÍ dŮ'l{1ll'Zů, j,ež již vhllavli1lÍ1m IPlře
líčení nebude možno provésti (výslech těžce onemocněného svědka 
a pod.). Doplňovací návrhy průvodní mají se sděliti druhé straně 
nejdéle třetí den před hlavním přelíčením, jinak nemohou býti bez 
jeho souhlasu připuštěny, ovšem bez újmy práva předsedova přiw 

IP'l.lJSi1li1ti slamolsltlrutlně IlIové dů:k,aIZY (§ 222.2, § 235). ROlVllliěž náWTIJu na 
provedení nových důkazů může předseda nalézacího senátu vyho
věti (§ 224, jinak § 133 a 240). Zamitno\u~i jiak lP·růViod,nÍ náwhy, tak 
návrhy li1a iPrloveldeli1lÍ důkazů může vŠlak jen 'f'aldinÍ kiomOlfa (§ 225, 
§ 235 předseda rozhoduje samostatně o připuštění nových důkazů, a 
to i bez návrhu stran). UstolUlP'Í-M 'V mezddobÍžaJlioibc,e lod isltihámJÍ, za
stavÍ ŤDes'tní ,říz;WÍ mdlnÍ kiolmolr:aJ (§ 227, nalézací senát § 134, 240). 

Byly-li však v mezidobí provedeny nové důkazy, může žalobce 
vzíti žalobu zpět, aniž nastane proto zastavení řízení, ovšem jen pod 
podmíJl111\J01U, .že zá!l1OlVeň '5 loiCIJVlOlláll1íim ža10by 'Plodá ža:Iobu nov'ou (neb 
navrhne dop!Jnění ,přiJ]Jravného řízení, § 227, § 238). S tímto ItJlovým 
obžalovacím spisem jest naložiti, jako by tu ještě obžaloby nebylo 
bývalo, t. j. zahájí se znovu řízení o dání v obžalobu. 
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Zatčený obviněný má se do tří dnů po dání v obžalobu ~řevésti 
do věznice nalézaCího soudu, kde, jde-li o zločin porotní, má ve 24 
hodinách býti předsedou porotního soudu, jeho náměstkem nebo 
přednostou soudu vyslechnut, aby se mu poskytla příležitost doplniti 
své výpovědi a své návrhy. Tento výslech je povinný i u obvině
ného, jenž není ve vazbě (§ 220). Den hlavního přelíčení určí se tak, 
aby měl obžalovaný a to pod neplatností třídenní, při zločinech po
rotních osmidenní lhůtu k přípravě obhajoby (§ 221). Přelíčení jed
nou určené může jen ze závažných důvodů odročiti radní komora 
(předseda nalézacího senátu) § 226, § 239. O sloučení několika věcí 
v. § 237, o osobách zLÍčastněných § 233). 

b) Průběh hlavního přelíčení. 

lflavní přelíčení se skládá z řady úkonů, z nichž význačné jsou: 
1. vyvolání věci zapisovatelem; 
2. výslech obviněného za účelem zjištění jeho totožnosti (quoad 

generalia) ; 

3. vyvolání svědků a znalců za účelem zjištění jejich přítomnosti, 
aby snad započaté hlavní přelíčení nemusilo býti přerušováno pro 
nedostavení se důležitého svědka nebo znalce; 

4. čtení obžaloby předepsané pod neplatností; 
5. výslech obviněného, jenž slyšen jest i jako strana procesní, 

i jako prostředek průvodní (quoad specialia); 
6. řízení průvodní; 
7. řeči stran; 
8; porada soudu; 
9. vyhlášení rozsudku. 
(Místo čtelní obžaloby zapisovatelem přečte podle § 264 žalobce 

jméno obžalovaného a čin, jak v obžalobě uveden, načež předseda 
vyloží podle obžalovacího wisu a případné odpovědi obžalovaného 
rozhodné skufeč,l7Josti stranami uváděné a pnivody jimi nabízené.) 

Iilavní přelíčení, které jest pod neplatností veřejné, a v němž tedy 
veřejnost může býti vyloučena jen za podmínek a s účinky § 228 
až 231, § 243-248} ,řílcLí IPlř,eldts,edla. J.ehlO věcí jeslt ~iředetvšíim, .aJby iblděl 
rtllélJd PIOIřáJdlkielffi ,a dtls<todinÝIffi IPrůběhem hlav,ního [J'ř,eIl,foerní (§ 233.1, 
§ 248). Výilmtl1! této IPloMcejlní mOlc,i J),řÍJs,IIUŠlí mu, pOikud jde ,Ol dbe,oealiS'DVlO', 
samostatně a výhradně; může tedy rušitele pořádku z řad obecen~ 
stva napomenouti a je, i po případě všechny posluchače ze síně vy
kázati; zprotiví-li se kdo jeho rozkazům nebo opakují-li se rušení, 
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I může uložitidiscipHnární trest vězení do osmi dní (osoby vojenské 

odkáže k potrestání nejbližšímu úřadu vojenskému, § 233.2, § 249). 
Pokud jde o osoby zúčastněné (strany, jejich zmocněnci, svědci, 

znalci), vyžadují některá přípustná opatření policejní usnesení soud
ního sboru, totiž: 

1. obžalovaného může předseda napomenouti a pohroziti mu, že 
bude ze sedění odstraněn, jeho skutečné odstranění z celého hlav
ního lPř,eHoenď neb j,eho 'Čás'Íli závisí'nla uSlnesení sel11iá:Ť1U (§ 234, § 251~ 
250.2) ; 

2. obžalovaný, soukromý žalobce, soukromý účastník, svědek nebo 
znalec může senátem býti za urážlivé výroky potrestán disciplinár
itlI]m liJre,s,ve:m do 500 iK!č l11iebo věz,emíim dia 8 dní (§ 235, § 250, 249). 

3. obhájce a právní poradce stran může předsedou býti napome
nut, senát může jim uložiti trest po řádkový (jen peněžitý do 1000 Kč 
srv. § 10.1). iP'oil~:lm6uje-H, mŮlŽe mu lP,ř,edselda (nalézací senát) 'odnQ~tÍ 
slovo a stranu vyzvati, aby si zvolila jiného zástupce, po případě 
jí zříditi zástupce z povinnosti úřední. Hrubší provinění může sbor 
soudní vznésti na disciplinární úřad právního zástupce. Není-li ad
vokátem, příslúší vrchnímu soudu právo odníti právnímu, zástupci 
pr,áJV1o ihájJ,tli 'od j,edl1l!CYho do ti Iměsi]ců (§ 236, § 252.3, poslední výhrada 
odl/Jadá, hledíc na čl. XVlll.J. 

O členech státního zastupitelství není výslovného ustanovení. 
z povšechné pravomoci § 232 však plyne, že i je může předseda na
pomenouti a při hrubších proviněních podle § 26 se dovolati zakro
čení ll1JaJdřaJděiného <ÍtřélJd,u 0přeslněji § 253). 

Tato disciplinární opatření a tresty nevylučují stíhání provinilce 
zla :tres,tnýči:n, jehož se tfun dlolP'ustil (§ 237, § 254) 302). 

Ř.ídě hlavní přelíčení, určuje předseda v zákonném rámci jeho 
postup a vyslýchá obviněného i svědky a znalce a udílí slovo stra
nám i jejich zástupcům. Ostatní členové soudu, žalobce, obžalovaný 
a soukromý účastník i jejich zástupcové mají také právo klásti otáz
ky vyslýchaným, vyžádavše si k tomu slovo u předsedy. Otázky 
nepříhodné může lPředseda zamHnolUti (§ 249. § 260). 
Předseda také sám může vyhověti návrhu strany, jemuž druhá 

strana neodporuje. Odporuje-li nebo nemíní-li předseda návrhu vy
hOiV Mli. , rozholdll1le s'ell1JáJt (§ 238, § 261). (PTlOita svědkům ,neibo zll1Jal1cům, 
kteří se nedostavili, může soudní sbor učiniti tato opatření: buď na
řídí jejich předvedení, nebo odročí hlavní přelíčení, nebo rozhodne, 
že se má čísti jejich výpověď z přípravného řízení; v obou případech 
jim může uložiti pokutu od 50-500 Kč a bylo-li hlavní přelíčení od-
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ľočeno, uložiti jim náhradu útrat tím vzniklých; také se muze vy
dati rozkaz předváděcí k odročenému hlavnímu přelíčení (§ 242, 
§ 257). P,l'orti ltěrrutlO vÝirJOikům jest i'en mOižný .odpor :k [l:aJléz,ac.~mu sle
nátu (§ 243). 

Provádění důkazů řídí se celkem předpisy danými pro přípravné 
řízení. úchylky: veřejnost a ústnost, přísaha svědků § 247, součin
nost ostatních soudců a stran při provádění důkazů. ústní důkaz 
"ýslechem svědka nebo znalce může býti nahrazen čtením I>ísemné~ 
110 protokOlu z přípravného říúnf:' .. - .. 

1. jestliže zemřeli nebo z jiných důvodů jejich osobní dostavení je 
těžce možné; 

2. kdy~ se podstatně uchylují od svých výpovědí; 
3. když be:z;důvodně odpírají vypovídati; 
4. když žalobce i obžalovaný s tím souhlasí. 
Protokoly o ohledání a o nálezu i trestní výkazy obžalovaného a 

j<~né lů,sltůlny, jlilll1iiŽ-~-e ~,ed-e dŮlkJa:z, musí býlti vždy čteny (§ 252, po-
drobněji § 273-276). . 

Průvodní řízení jest skončeno teprve, byly-li provedeny všechny 
připuštěné důkazy; ustoupiti může strana od důkazú jen za souhlasu 
stmlllY dnulhé (§ 246, přesněji § 270). Avšak iPředs,eda může !p'ři
pustiti a provésti důkazy, jež žádná strana nenavrhla, tedy i od 
Illklhž rOlbě ,sltmlny 'UiPuS'tihT(iClJislklfleční morc plř-ed:s1erdloIVia, § 254, § 269 dává 
tuto pravomoc senátu). J'e-oo rbřreba [pll1orvésN dŮikiaJz mimo SIOllldrlliÍ síň, 
může se buď ,oellý ISrolUd i1Jia mLs-to důka;~u rordreJbrartJi, a::uebo může předsed.a 
(nalézací senát) rSlV1ěř1rn [lemfl:IO rÚlkloltl! Čl1erlllll sIolllldlu (nebo soudci dožáda
nému), § 254, § 268. 

c) Rozsudek. 

Důsledkem zásady ústnosti a přímosti jest, že podkladem roz
sudku může býti jen důkaz v hlavním přelíčení provede~:Y;-li-stinný~ 
důkaz tedy jen, pokud listina, jež jest průvodním prostředkem, byla 
y,e hlavlním přell,~čellllí ,čten:a (§ 258.1, § 281). Zárslada volného 'ltv,a'žovárnlÍ 
výsl1edků dúka,zlll rV1ys:lloVierna 'V § 258, § 281. !I)ůsIedkem :oársa:dy 'oMa-' 
lovací jest pak, že soud předmětem souzení může učiniti jen čin, na 
nějž se vztahuje obžaloba anebo na nějž během hlavního přelíčení 
oMa:1olba byJa Ipozšířema (§ 267, 262, § 287, 280). Zárs:alda rOibžar}ovarCÍ 
uplatňuje se 'však jen, pokud jde o individualitu činu, nikoliv, pokud 
jde o jeho právní posouzení; v této příčině je soud úplně volný, jsa 
vázán formální náležitostí, že o tom má vyslechnouti strany, které 
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mohou 'Uičiniti náVil'h odmČ'o,vlací (§ 262, výslech povinný jen, posu
zuje-li soud čin ,podle přísnějšího zákona, než obžaloba § 280). L. 55. 

Žalobce má právo během hlavního přelíčení rozšířiti žalobu na čin 
nově najevo vyšlý. Je-li k žalobě oprávněn někdo jiný, než žalobce, 
který podal obžalovací spis, jest stíhání závislé na jeh o návrhu. 
Jde tu pak o případ hromadění žalob, při čemž žalobce nově přistu
pující vstupuje do procesu v tom stadiu, v němž proces jest. Svolení 
obžalovaného jest k tomuto rozšířehí obžaloby třeba jen, jde-li o čin 
trestný podle přísnějšího zákona, než čin, pro nějž bylo žalováno; 
§ 263, § 287. Z,e srorvrnáJní § 263 s § 262 VYlplývá, že imzhodná jestJ 
trestní sazba, jež odpovídá kvalifikaci, kterou činu dal soud, nikoliv 
kvalifikaci žalobcově. Rozumí se, že za účelem lepší přípravy může 
soud také odročiti buď rozhodnutí o nově najevo vyšlém činu, nebo 
o všech činech. V prvém případě (t. j. rozhoduje-li soud o činu, pro 
nějž bylo žalováno, a odročí-li jednání o nově najevo vyšlém činu), 
musí žalobce stíhání si vyhraditi, jinak by mohl stíhati jen za pod
mínek obnovy § 263.2. J deť tu o subjektivní konnexitu, při níž vy
loučeno bylo jednání původně zažalované, takže případ je analogic
ký § 57.2. Žalobce má pak ve třech dnech (soukromý žalobce pod 
ztrátolll [plráVla ,žaJ~oblllrho) IPloldarti své Illávrhy (§ 263.4, § 287.3). 

Rozumí se, že ani v případě, kdy nově najevo vyšlými okolnostmi 
nabyl zažalovaný čin rázu činu náležejícího před soud vyšší kate
gorie, ani kdy nově najevo vyšlý čin má tuto povahu, nemůže soud 
si osobovati vyšší pravomoc. Proto v obou případech se musí pro
hlásiti nepříslušným, resp. nesmí o nově najevo vyšlém činu souditi. 

Jakmile hlavní přelíčení bylo zahájeno, nemůže se skončiti jinak, 
než rozsudkem. Proto i výrok o své nepříslušnosti činí soud ve for
mě Il'Io0sudrlm (§ 261, 281.6). (§ 282 a 286 správněji volí iJro výrok, 
jímž řízení z procesních dlívodů se zastavuje neb soud se prohlašuje 
nepříslušným, f01~mu usnesení, takže rozsudek se omezuje jen na pří
pady, kdy soud dosvěl k rozhodování ve věcí samé.) 

Rozsudek může býti jen odsuzující nebo osvobozující. Pouhou »ab
solutionem ab instantia«, nebo »non liquet« trestní řád nezná. 

Rozsudek odsuzující obsahuje v sobě a to pod neplatností: 
1. zjištění, jakého skutku obžalovaný byl uznán vinným, a to 

s výslovným uvedením skutečností, jež odůvodňují určitou sazbu 
trestní; 

2. právní posouzení těchto skutečností, t. j. uvedení trestného činu, 
jejž soud ve zjištěných skutečnostech nalézá, a 

3. vyměření trestu. 
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Mimo to má rozsudek obsah.ovati citaci zákona, jehož bylo užito 
(nullum crimen sine lege) a podle okolností výrok o soukromopráv
ních nárocích a o útratách procesních (§ 260 § 284), i o započtení vaz-' 
by do trestu (§ 55a tr. z.). 

U činů, s nimiž spojeny jsou čestné následky, má podle zák. Sb. 
č. 75/19 § 3 a Sb. č. 263/19 do rozsudku býti pojat i výrok o případné 
ztrátě práva volebního. Stran jiných výroků, jež mají neb mohou 
do rozsudku býti pojaty, srv. zvláště § 20 zák. o potravinách, ř. z. Č. 
89/97, pokud jde o propadnutí předmětů trestného činu, třeba by ob
žalovanému nepatřily, § 72 zák. o nemocích zvířecích, ř. z. Č. 177/09, 
jehož se dovolává i § 39b zák. o pádu dobytka, ř. z. Č. 37/80 ve znění 
ř. z. Č. 180/09, pokud jde o propadnutí zvířat a zvířecích surovin, jež 
proti zákazu byly dovezeny do obvodu platnosti tohoto zák., § 36, 
40 zák. tisk. ř. z. Č. 6/63, § 13.2, 14 a 18 zák. o urážkách tiskem, Sb. 
Č. 124/24, § 29, 31, 34 zák. na ochr. rep., Sb. Č. 50/23, § 59 zák. o právu 
původcovském, Sb. Č. 218/26 atd. 

Nejde-li o trest na svobodě delší ~. 'dnoho rokU, nebo jde-li jen o 
trest peněžitý, má rozsudek obsahov i výrok, zda a proč podmíněný 
odklad výkonu trestu byl nebo nebyl přiznán (§ 7 zák. Sb. Č. 562/19 
plen. usn. nejv. soudu 466/23, Sb. n. s. Č. 1248/23, § 4 nař. Sb. Č. 
598/19, opravený nař. Sb. Č. 223/23). Zn -li rozsudek na trest peněžitý, 
má se zároveň vyřknouti náhradní trest pro případ nedobytnosti 
(§ 266). 

Zvláštnost při vyměřování trestu nastává tehdy, byl-li obžalovaný 
odsouzen za čin, jehož se dopustil před tím, než pro jiný trestný čin 
bYll lolClJsloluzlen. Tu Is'e má důsl1eldlwemzálsélJd IOlVlládajkkh ilmm,kuremci 
trestných činů přihlédnouti k trestu dřívějším rozsudkem mu ulo
ženému tak, aby součet obou trestů nepřekročil nejvyšší trest v zá
k:omlě Ill!f,čený 1l1!a 'čům lPřJislIlJěj.i 'urre:sltlný (§ 265, přesněji § 284.2, 288, 289, 
o mlOI~l1JOIStri IUIllo,ž,iti .za tě,clhtlo IPlodlmínek Itrles,t smr,t[ v. pr'olti p,naxi vídeň
ského nejvyššího soudu, jenž ji popíral, rozhod. čs. nejv. soudu Č. 485 
sb. m. sprav., jež správněji ji připouští, hledě k tomu, že zákaz § 50 
tr. z. měl zcela patrně na mysli jiná zostření). Nelze-li, ať z materiál
ně právních, ať z procesních důvodů vynésti rozsudek odsuzující, 
vymJáší rSle IrlolzlslUldJeIk losVlolbo'Zllljkí (§ 259, podle § 283 jen, není-li do
kázáno,že obviněný spáchal čín, který jest předmětem žaloby, není-li 
tento čin trestný, nebo zanikla-li trestnost promlčením, nebo z jiného 
(h'ívodu. Nelze-li obžalovaného odsouditi z d[~vodů ifJrocesních [§ 259.1, 
21a IPlolst vělua lal1. 3], zastaví se řízení usnesením § 282.). 

Rozsudek, o němž soud se u sne s I (§ 22, 272), se vy h I á s í, 
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a to vždy veřejně (§ 101.2 úst. l.). Nedostaví-li se obžalovaný k vy
hlašování, může jej předseda k tomu konci dáti předvésti nebo mu 
může dáti prohlásiti rozsudek jiným soudem neb doručiti písemně. 
Odročení vyhlášení rozsudku sborového soudu trest. řád nezná (ji
naik § 458, předlPolsll. OdSIt., a § 290.2). DOr 100Slmi dní od jeho vyibllášell1Í 
má býti rozsudek s e p s á n a podepsán předsedou a zapisovatelem 
(podpis předsedy, je-li trvale zaneprázdněn, může býti nahrazen 
podpisem jiného člena senátu, podpis zapisovatele může, je-li trvale 
zaneprázdněn, odpadnouti, § 16 a 17 cís. nař. ř. z. Č. 372/15, za člena 4íti 

senátu, jenž byl pověřen sepsáním rozsudku, sepíše jej v případě jeho::, , 
~31l1JelPrá~dněmf j!imlý čIlen, § 8ŤJéiho~ ds. ll1Jař., § 291. L. 110.) , 

,00 má SrepsaJl1Ý l1o:zsUldeík lolbslaJhOlvlati, určuj,e § 270, §§ 292, 293. 
Vlastním projevem vůle soudu jest to, co bylo usneseno. O úchyl

oe vylhi1ášlelnéhio 'I1oz'S'UldklU ,od .ursll1ie'S,ellléhio 'ur. ,ř. s'e itlIe~iňntje (jinak' 
§ 294.1, 2); IPIOll1iěVialdlž IUUlbo Úrchyffknl ilJy mohl zjistiti j® čllell1 soudu,' 
bylo by třeba v případě rozporu mezi předsedou a členem soudu 
nového usnesení soudního sboru. Uchyluje-li se sepsaný rozsudek od 
vyhlášeného, pokud úchylky se netýkají rozhodnutí o vině a trestu, 
jresrt mOiŽll1lO :uo IkidylkJOilii'V IVyjtýlkatrr a IUJSITh:1:š>í 'se tu iQI iPNpraJdnýreh olPra!vách 
n3!1é~3!cí Isoud (§ 270, lPiQlsa. 'OrdS:t., § 294.3-6), v seděmií neveřejrném :vy

slechna po případě obě strany. Kdyby úchylka se týkala výroku 
o vině a trestu (ne jen jejich odůvodnění), byl by rozsudek neplatný, 
§ 260, 2,81.3, § 284.5, 272.3, 1Pl0l1lelVladž tP'1Srermný l1o~slUJdrelk, jel1lž je pod
kladem řízení o zmatečnosti, neobsahuje (skutečného) výroku o 
těchto rozhodných bodech. *) 

d) Zápis. 
.. ,) l,tl ~··íJ' 

3 " 
O hlavním přelíčení sepsati jest protokol, a <o ~~cÍ' ~épi~t~0'Stí. Pro"-

tokol má podepsati předseda a zapisovatel (o podpisech v případě 
jejich zaneprázdnění v § 18 cís. nař. ř. z. Č. 372/15). Obsah protokolu 
ll'váJdí § 271 (I/Jod,robněji § 296, 297, 299 J. Tě'S'nopi'SIllÝ zápis rplřílPlUlSiÍll1Ý 

za podmínek § 271.4 nenahražuje protokol, nýbrž jest jeho pří

lohóu:**) 

*) § 295 zná doplňovací rozsudek o bodech, jež nejsou podstatné, ale v roz
sudku obsaženy býti majt. Trrest. řád o tom (vYjma lPiř~paď výrodl:u o p.od
mměném od!sou,z'e:ní podle §7.2 zá!k. Sb. ,Č. 562/19, oenž 1P'ř-e,ctpisu'ie f,o[ttlu 
usnesení) ,nemá ust'anov,e:nÍ. Mám za -to, že ji'ž p[atné právo přilploruš-tí Itu dlo
da:tedl: k rfOzsudku. 

**) O opravě protokolu v. § 300. T'Testní řád nemá výslovného I\l'stanovenf; 
podle prOrvahy věd bylo by však :post'Ulp'ovati stejně. L 111. 
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o poradách a hlasování soudu seplse se protokol zvláštní (§. 28, 
272, § 298), ,ačli ,se,rnes'tallo uSlllleis,ettLí, l3Jn1ž soud se .odebralI dia' [l'olradl11[ 
síně, v kterémžto případě se jen do jednacího protokolu zapíše usne
sení. 

e) Zvláštní případy. 

Zákon rozeznava pře ruŠ e n í hlavního přelíčení, jež se děje 

k příkazu předsedovu na krátkou dobu za účelem zotavení zúčast
něných neb neodkladného opatření prů,-,odů, a o d roč e n í, o němž 
se soud usnáší, nedostaví-li se obhájce nebo vzdálí-li se, neb bylo-li 
mu právo k hájení odňato, a nelze-li ihned ustanoviti obhájce jiného, 
onemocní-li obžalovaný a nesvolí-li k tomu, aby se přelíčení konalo 
v jeho nepřítomnosti, nebo třeba-li doplniti šetření nebo opatřiti nové 
průvody, nebo nelze-li pro vnější překážky v řízení pokračovati 

(§ 273----:Z77, § 301). 
Spáchá-li kdokoliv mezi hlavním přelíčením trestný čin, je-li pa

chatel při činu dopaden a navrhne-li to oprávněný žalobce, může 
shromážděný soud, nepatří-li věc před soud vyšší pravomoci, ihned 
o věci rozhodnouti. Jinak, anebo jde-li o křivé svědectví, dá před
seda pachatele předvésti vyšetřujícímu soudci, dav o věci sepsati 
zvláštní protokol. U obžalovaného jest v takovém případě postupo
Valti ja!lm vyjde-M najevo ,nový ,trestný oil11 (§ 277-279, § 302, jenž 
vylučuje málo praktickou možnost bezodkladného souzení). 
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HLAVA II. 
v 

Rízení odchylná. 

§ 1. 

Řízení před samosoudcem soudu sborového. 

Řízení před samosoudcem soudu sborového zavedeno bylo § 6 
a 7 zák. z 22. prosince 1921, Sb. z. a n. Č. 471, jejichž účinnost § 21 
zák. Sb. č. 31/29 prodloužena do 31. prosince 1931.*) Jest přípustno 
při všech veřejnožalobních činech, náležejících před sborové soudy, 
vyjímajíc činy trestné podle zákona na ochranu republiky (§ 36, 
odst. 5 zák. Sb. č. 50/23), jestliže veřejný žalobce navrhne ve spise 
obžalovacím pro všechny obviněné jako hlavní trest ztrátu svobody 
do šesti měsíiců buď Slám o Slobě, roď vedrre d:!re,S!úu !P'eillJěž<]téh~) (širší 
<"",,,,,,,,,,_~,~~'ti«~~"'i.r~C. 

pťávomoc dává osnova podle § 19). L. 43. 
V tomto případě nastávají tyto odchylky od typického řízení před 

sborovým soudem: 
1. Vedle námitek proti obžalobě, jež i tu ob".~1'1.~!lJ může podati, má 

právo podati odpor proti projednání věci samosoudcem. Odpor ten 
může podati do tří dnů od doručení obžaloby obhájci. Nemá-li ob
hájce, ustanoví mu jej soud k tomu konci (nikoliv tedy pro hlavní 
přelíčení) z povinnosti úřední. Byl-li odpor podán ať z jakéhokoliv 
,dŮ'Vlo<dJu, Illelbo i bez odův,odlnělnJí, 1ll<aIS,tiá'Vá IPr'aviddné řízelní (podle § 224 
rozhoduje o námitkách proti návrhu, aby hlavní přelíčení se konalo 
vřed samosouclcem, trestní komora. O přímém obeslání v. § 227). 

2. Říile[llÍ lP'ř,eohodl11é ,od c'hvÍlIe, Ikdy vYIPršeJa ilhůfua k odp'Úlfu, i hUlav
,ní IP!ř,eHČleil1Í kiolnlá sla!molS'Oll1doe, joož má tu ,pravomo,c ,předlsedy :i s,errlMu 
(argume,'ll1Í ,sJuva »1P1I1oiedlná věc« v § 7 cilLzák. výslovně § 241, po-
drobněji § 303 až 306). . 

3. Jako hlavní trest může samosoudce pod zmatečností uložiti jen 

trest peněžitý nebo na svobodě do šesti měsíců. 
4. Uzná-li, že navrhovaná sazba nestačí, prohlásí se nepříslušným 

(§ 5 cit. zák.). Podle obdoby § 261 učiní tak rozsudkem, proti němuž 

je ZlllalÚeČlruÍ s~ížllliQlst fI)<od,le § 281.6 (jtnak § 304). 

*) .o Ulst'Mwvovární :g'amosou(]'ců IGs,oudeové ~působHí, aby hyl\iwstanov,eilli 
předsedy senátu; ustanovení podléhá schválení 1p1re's1denta vrchnílho soudu) 
v. nař. min. s/pr'av. z,e 16. 'SIfIPIll,a 192'0, Č. 28.346; iKallab-lIerrnrit1 str. 24. 
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o sepsání a podepsání rozsudku v případě trvalého zanefJrázdnění 
samos,oudce v. §30S. TreS'tní řádooli ds. \!rař. Ť. z. č. 372/15 o iÚorrntlO 
případě nemá ovšem ještě ustanovení. L. 110. 

Řízení před soudem porotním. ") 

Přípravné řízení a řízení obžalovací ve věcech náležejících k pří
slušnosti soudů porotních koná sborový soud I. stolice podle pravidel 
platných pro řízení před sborovým soudem s těmito úchylkami: 

1. IPlřÍjp!ravlné 'V\Yšetňorvátní Jest IOIblttg.ai1Jo11ll'Í, j,cLe-Li <O z!tOtoim (§ 91, § 128) ; 
2. rovněž, jde-li o zločin porotní, má obžalovaný zatčený, jakmile 

byl dán v obžalobu, býti ve třech dnech převeden do věznice kraj
ského soudu, u něhož se koná hlavní přelíčení, a tu má do čtyřia
dvaceti hodin býti vyslechnut předsedou soudu porotního nebo jeho 
náměstkem nebo přednostou krajského soudu o tom, zdali chce 
k tomu, co v přípravném vyšetřování vypovídal, něco dodati nebo 
na tom něco měniti. Při této příležitosti má se v případě, že by ještě 
neměl obhájce, vyzvati, aby si obhájce zřídil, a má se mu, neužije-li 
tohoto práva, ihned jmenovati obhájce z moci úřední (§ 41, 42); 
není-li obžalovaný zatčen, může jej předseda k tomuto výslechu buď 
obeslati, anebo může jej dáti vyslechnouti soudcem okresním, v jehož 
okrsku se zdržuje {§ 220); 

3. rovněž, jde-li o zločin porotní, má obsílka k hlavnímu přelíčení 
obžalovanému býti doručena tak, aby měl od jejího doručení lhůtu 
nejméně osmidenní k přípravě své obhajoby (§ 221). 

Poroty zasedají jen v určitých obdobích. § 297 předpisuje čtvrt
letní pravidelné zasedání, připouští však podle počtu a důležitosti 
IPloldJamý.oh ,olb~aJ1oib ,msleldámí l111ilillo,řátdmá (§ 297, § 308 'lJřenechává ur
če.ni počtu a doby řádných 'IJ'orotních období přednostovi vrchního 
soudu, týž může naříditi mimořádná porotní obdobO. P'O!rlOlúní zlasedlám,í 
koná se v sídle sborového soudu I. stolice, může však rozhodnutím 
vl1C'hniíhJo SOil1lau (před,nosty jeho) se [mlDa'ti IllIa j.~ném mis:úě je'hololbV'odru 
(§ 297, § 309). V ~aJž,dém PiQlflOltlnárrn oibdloibí mají sle vyříditi všechln:y 
věci, v nichž při zahájení zasedání obviněný byl již dán v obžalobu 
(porotní soud má '/JIrávo některou věc odložiti, srv. § 299). Jimé věd 
mohou se projednávati jen za souhlasu obou stran a předsedy po-

*) <O lPříslu:šnosti ,soudů IPomtní'ch Vli'z nahoře str. 59, o s'eznameoh ,porot
čích n,ahoře str. 52. 
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mbrr]ho. 'StOIUJaU (§ 298, § 310, jenž požaduje jen souhlas 'lbviněného). 
Každý porotní soud skládá se ze~oudního sboru a z ~dvanácti po

rotců. Předsedu jmenuje president vrchního soudu, rovněž jeho ná
městka. Ostatní členy a dva soudce náhradní jmenuje president kraj
S:kého ,sQ,tLd:u(§ 301, § 24). Čtr:ná.ct dní před J)looeltírrn každého ob/dtcibí 
porotního sestaví se losováním při krajském soudě v přítomnosti 
dvou soudců a státního zástupce v sedění veřejném služební seznam 
porotců, v němž jest třicetšest porotců hlavních a devět porotců ná
hradních (§ 18, 19 zák. Sb. č. 278/19). Těchto třicetšest hlavních a 
devět náhradních porotců se obešle k zasedání osm dní předem. 
Jména členů soudního sboru porotního a seznam hlavních a náhrad
ních porotců dodá se každému obžalovanému pod neplatností nej
později třetího dne předtím, než se má začíti hlavní přelíčení (§ 303, 
jin:tk § 312). 

Podstatný rozdíl proti řízení před sborovým soudem jest, že před 
samým počátkem hlavního přelíčení koná se neveřejné sed~ní PO
rotního soudu ;. přítomnosti žalobce, soukromého účastníka,<óbžalo
vaného i.6bhájc;aobesí~;';h porotců za účelem sestavení lavice po
rotců. Zp~avidla se~stavuje se lavice porotců pro každý případ zvláště. 
Koná-li se však téhož dne hlavní přelíčení v několika trestních vě
cech, může porota sestavená pro první věc, zůstati v činnosti i pro 
další věci, souhlasí-li ti, kdo mají právo zamítati porotce (§ 23 zák. 
Slb. ,č. 278/19, § 320). iSesmarvlolvtáll1ií lavice IP'OIrIOmCŮ p,olčÍJná se vyvolámím 
třicetišesti hlavních porotců zapisovatelem. Dostavilo-li se hlavních 
porotců méně než třicet, mají se chybící doplniti z devíti porotců 
il1áltrladníc:h v lPolř.adtí, jež se má určUi IIO'sem (§ 305, § 314). Jako sl:lUd
cové, tak i porotcové mohou býti buď ,:vyloučení nebo .zamítnuti. Vy
loučen jest: 

.1. ten porotce, který ke stranám neb jejich zástupcům jest v po
měru, jenž by vylučoval soudce z výkonu úřadu soudcovského; 

2.· může-li očekávati, že mu z osvobození neb odsouzení obvině
ného vznikne prospěch neb škoda; 

a. byl-li v této trestní věci soudním svědkem, učinil-li oznámení 
o trestném činu, nebo byl-li činný jako žalobce, obhájce, zástupce 
soukromého účastníka, nebo byl-li neb má-li býti vyslechnut jako 
svědek neb znalec; 

4. zúčastnil-li se jako porotce při dřívějším hlavním přelíčení o téže 
věci; 

5. je-li oU něho důvod nezPllsobilosti k úřadu porotce (§ 306, § 315). 
O přednesených důvodech vyloučení rozhoduje soudní sbor. Zten-

165 



čil-li se vyloučením počet porotců na méně než 24, doplní se na tento ' 
počet z porotců náhradních vylosováním. Zamítati z menšího počtu 
porotců než 24 možno jen, a to pod neplatností, souhlasí-li strany 
olPlrávmelné k ,zalffittální (§ 307, § 316). ,zamítací IP1rávo vylklolIlJáVlá se 
pouhým prohlášením bez udání důvodťÍ.. Zamítnouti se můŽe~tolil~ 
p'orotců, o kolik jest jich více než 12. Polovici může zamítnouti ža
lobce, polovici obviněný; je-li počet porotců lichý, má obviněný 
právo zamítnouti o jednoho více. Je-li žalobců neb obžalovaných 
několik, vykonávají právo zamítací společně; nedohodnou-li se, určí 
se IIIOlSlem (u obviněných vodle pořadí, jak uvedeni jsou v obžalovacím 
spise) [lIO!ř.rudí, v ,němž IPlráMa zlalillltalCÍ mají vyklolnlávalti. Z,a rnle'zarrnírt
nutého pokládá se porotce, při jehož jméně, jak předsedou bylo 
z osudí vytaženo, neprohlásí oprávněný dříve, než další jméno se 
vytáhne, že jej zamítá. Jakmile bylo vylosováno dvanáct nezamÍt
nutých porotců, nebo v osudí zbývá jen tolik lístků, kolika je třeba 
k doplnění seznamu porotců na 12, prohlásí předseda, že porota je 
ses'tav'ell1a (§ 309, § 318). 

Lze-li očekávati, že hlavní přelíčení potrvá delší dobu, může před
,sedla IIlJéťříiďiJti, ;alby [llřibDám byl j,eden nebo dv:a ({Jotřebný počet) p10-
rotci náhradní. V tomto případě byli vylosováni stejným způso
bem jako porotcové hlavní, po nich porotcové náhradní, .0 jejichž 
počet se pak zmenší počet přípustných zamítnutí. Náhradníci musí 
býti přítomni při celém přelíčení bez přerušení a nastupují na místo 
porotců, které by něco zašlo, v pořadí, jak byli vylosováni (§ 310, 
§ 319). (§ 321 vsouvá do ·tohoto stadia volbu vrchního porotce.) 
PrŮJběh vleř'ejlllého ;h!},avlnlÍ'11>o IPlřeHoerní1iší se ,od !přelÍčemí před sbo,

pavý,m . sl(YU/dem v ,těClh tlO v ěoeoh : 
) .• /]50 výslechu obžalovaného quoad generalia následuje přísaha 

Plolndtlců zla š,etře.ní :DOIr:maMlt př,e<de!p'saJný.ch v § 313, § 323. 
2. Řízení průvodní koná se podle pravidel platných pro soudy sbo

rové s úchylkou, že také porotci, počítaje k nim i porotce náhradní, 
mají stejně jako členové soudního sboru, strany a jejich zástupcové 
právo dávati otázky každému, kdo jest vyslýchán, obdrževše k tomu 
slovo od předsedy (§ 315, § 325). 

3. Podstatný rozdíl proti řízení před soudem sborovým vyplývá 
z toho, že jest věcí soudního sborlJJ aby porotcům rozhodnutí tech
nicky usnadniltím~že p;~cesní látku shrne v otázky tak formulo
vané, aby porotci na ně mohli odpověděti pouhým »ano« nebo »ne«. 
Staciium, kdy se porotcům dávaií otázky, následuje přímo po řízení 
průvodním, dříve než dojde k řečem stran. Ovšem nemusí vždy do-
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spěti až k dávání otázek. Aniž porotcům dá otázky, aniž tedy porot
cové mají příležitost o věci rozhodovati, vynese soud rozsudek osvo
bozující, není-li tu oprávněného žalobce nebo ustoupil-li žalobce od 
stíhání, je-li trestnost promlčena, byla-li udělena milost, nebo je-U 
S't~háITIJi VY.]'OIUOelIlJO z Idúvloldu IPlráva ,pT1o,oesIllLho (§ 317, § 325, jenž 
ovšem hledíc na § 282 a 307 uvádí jen případ promlčení). L. 54, 138, 
219,225. 
Účelem otázek jest získati od porotců jak rozřešení otázky skut

kové (zda a čeho se obžalovaný dopustil), tak otázky viny (zda jeho 
zjištěným skutkem byla uskutečněna skutková podstata některého 
tnes1mého ,6iJnm, a která). Zállmn ani osnova tu ~edy ISlPl1"á'vlne rneTozHši\1:je 
otázky skutkové od otázky právní, nýbrž přenechává obojí rozhod
nutí jedinému úkonu poroty (jinak trestný poriadok, který v § 4 
zák. čl. XIII. 1914 předpisuje rozlišení otázky skutkové od otázky 
právní). 

Rozeznávají se pak otázka hlavní, otázka dodatečná a otázka 
.~ 

eVlelMuáJ1ní (náhradní):,OtázJk!clu Ihllél,vtllJí tážle se Is/aU/d, je-IH 'obwmě:ný 
~'_ >%~4'*~~'".sa:~{-<"/ 

vinen, že se dopustil činu, který je předmětem žaloby. Iilavní otázka 
vztahuje se vždy na čin, v obžalobě uvedený. *) 

Čin má býti individualisován a konkretisován, jak jest to přede
IPsáJruo [J'l'O ,s,p~s IOIbžailloVlací .(§ 318, § 328). 

Otázka dodatečná dává se pro případ, že na otázku hlavní bude 
odpověděnO kladně, otázka eventuální pro případ odpovědi záporné. 

Právní posouzení činu nezávisí ani v řízení porotním na návrzích 
žalobcových; případ § 262 nutno tedy v řízení porotním řešiti tím, 
že porotcům položením eventuální otázky se dá možnost, aby uplat
nili právní názor od obžaloby odchylný. 

Možno tedy 0~!~lf~:Y~l!,!~ll;1t umožniti porotcům, aby nejen sub
sumovali čin jiné skutkové podstatě zákonné, nýbrž i aby přihlédli 
k formě činnosti od činnosti v obžalobě obsažené odchylné, na př. 
kvalifikovali čin žalovaný jako dokonaný, jako pokus, a naopak, pa
chatelství za účastenství, návod za pomocnictví a pod. Omezení jest 
tu jen v tom, že v případě, že by touto novou kvalifikací čin spadal 
pod trestní sankci přísnější, než při kvalifikaci obsažené v obžalobě, 
jest k položení otázky třeba svolení obžalovaného. Nesvolí-li nebo 
považuje-li to soud k důkladnější přípravě přelíčení za nutné, ClcirQčí 
se přelíčení; jsou-li tu však mimo to otázky jiných skutků se týkající, 

*) Nemusí ovšém slO'vně 'r,epwdukovati formuli obža].oby, nýbrž mužle Ji, 
šetřte ill'div~dlU'ahty a Ip'Távluí kvaHfiilul!ce oblžalolby, ,př.iz,pus'olhiti výsIe,dkum 
-hlavního pfeHoení. 
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u nichž této závady není, vyloučí se rozhodnutí o této otázce podle 
analogie § 263.4 a 264, t. j. žalobce, chce-li pro nově kvalifikovaný 
čin stíhati, musí si stíhání vyhraditi před počátkem porady porotců 
(§ 320, poně,kud odchylně § 329). Vyjd~e-Ili během thllavil1líhlOl přelÍ'čenÍ 
najevo nový trestný čin (tedy ne pouze jiná kvalifikace činu zaža
lovaného), nutno ovšem na tento nový čin k návrhu žalobcovu (roz
šíření obžaloby) dáti novou otázku hlavní. Také položení této otázky 
odpadá, považuje-li soud za potřebno věc blíže vyšetřiti, nebo jest
liže v případě, že by za nový čin obžalovaný podléhal přísnější trest
ní sazbě, obžalovaný nesvolí. V obou případech musí si však ža
.J1GlpoestílháJlJIÍ IV'Yhlfialditi (§ 321, § 332). 

'~J!~~,,gg,,~eR~§~tlAdává se k tomu, aby se zjistilo,.zda jest tu nějaká 
. okolnost trestnost vylučující nebo pro niž trestnost zanikla nebo 

ff l)kolnost odůvodňující jinou trestní sazbu (L 217), nebo koneč~ě'zda 
i ' ,-
'obžalovaný jednal z pohnutky nízké a nečestné (§ 319, 322, § i,o). 
Zv~ášÍ'JJjiÍm dl1u:hem do!di,vte'čil1é ,000á'nky je \tl8Jk zv .. Iotázka kOil11:lfiollni (PQ

mocná). Směřuj,e Ik 'tlomu, aby byllO' zHš.tě[JJIo, Zida Úlmlllil1;Ý Zrr1ak uve
dený v některé otázce je splněn určitou skutečností; děje se to otáz
kou, v níž pochybný zákonný znak je vyjádřen onou skutečností (§ 323 
]n fiine, § 331); (jna ,př. zda vělc :k !P'OIzŮJstai],ols,ti IPatřfcí je ,pIW dědice 
věcí cizí). L. 45. 

Podmínkou položení otázky dodatečné nebo eventuální jest, aby 
během hlavního přelíčení byly tvrzeny s k u teč n o s t i, jež by odů
vodňovaly, kdyby byly pravdivé, rozhodnutí, k němuž otázka míří. 
Požadavek »tvrzení« prakse vykládá tak, že stačí, vyšly-li skuteč
J1JOI~1Ji rllolho ,cLruhu 111IajeVlo (;ÚJř. ,sb. 7/19, 415/21 talk d § 329, 330). 

Po formální stránce se požaduje, aby na každého obžalovaného 
a na každý čin byla dána otázka hlavní zvlášť. Dávají-li se otázky 
d!odla:VeIČlné IneOJ eVierutuáJ1ní, má 'se ,to vý~llolVil1ě iUNé:slti (§ 323, § 327). 
O otázkách radí a usnáší se soud. Má je podepsati předseda a mají 
se pod neplatností čísti. Strany mají právo navrhnouti změny otázek 
nebo připojení otázek dalších, o čemž rozhoduje soudní sbor (§ 316; 
§ 326). 

Po dání otázek následují pak řeči stran, jež se liší od řečí stran 
před soudem sborovým tím, že se omezují na body, jež jsou před
mětem 'OItáZ!elk (§ 324, § 333). Po ř,e'če,ch st,nClin Inásledluj,e résumé před
sedovo, jež má shrnovati výsledky průvodního řízení, aniž ovšem 
projeví vlastní mínění předsedovo o průvodní síle předvedených 

dŮ:kiCliZů, ,a ,pnáVll11 iplclUčlení IPIOlflO~ICŮ (§ 325, poněkud odchylně § 334). 
Porotcové pak odebéřou se k poradě, k níž dostanou spisy, pokud 
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:byly v hlavním přelíčení čteny. Zvolí si vrchního porotce, jenž řídí 
diall:ší j,eii<ch j,ed[JJIffilní (§ 325, § 326).' Podle § 335 radí se porotcové 
11 přítomnosti předsedy, jenž řídí jejich lfJoradu a hlasování, a zapiso
vatele. P,řleiÍ-M Isli 1PI00110'ÍoCové td10lPlnnění plouóeml buď <00' dOl j,ej,ich aJlmsrbupu 
nebo cOdo smyslii otázek, požádá o to vrchní porotce písemně před
.sedu, . jenž se tu k porotcům-odebéfe - se' zapisovateiern, žalobcem 
.a obhájcem, a žádané póliČenída.Žádaií-li porotcové o změnu nebo 
dophiění otázek, rozhodne se o tom v nově zahájeném sedění (§ 337, 
§ 336). O '0IPaluř,e11lkh, alby [pIOIf<oltIOOlvé mezd Plomtd!ou s ndkÝIill :se rné-"" 

~tý,kiaJlti 'v. § 327, § 335.2, IPlř~I~,t~~eIQIDlrá~~ěl~lé~oISIOiby 1Pi'.i !h[aslolVá,nÍ 
'<l).Qll1oltlců je dŮlVlolcltem ,zmClitklu (§ 327.5, § 335.3). 

- . ~li._hlasování rozhoduje zpravidla prostá většina, je-li rovnost 
hlasů, platí mínění obžalovanému příznivější. Jen ke kladné odpovědi 
~.Qtázku viny, na otázky dané po ~9kolnostechpřiTěžuÚčí~h, jakož 
f na otázku" zda čin byl spáchári7-pohnutek nízkých a nečestných, 
je ,zap'Ql~ř,ebí lň~iilléně dVlou M,ertiil1 hil:a'sů (o'smi, § 329, přesněji § 338).*) 

Podle § 339 zvolí ~ porotc.ove;~uz:nav§e O'bžaZovClmého vinným, dva 
.zástupce, kteří se účastní porady a hlasování soudního sboru o otázce 
trestu. 

e aJ:whlášení výrtok!u POirtOluCŮ IV'. § 330, § 340. 
Pravidlem jest, že výrok porotců jest pro soud závazni-'. Z toho 

jsou dvě výjimky: monitura a suspense výroku. 
,Monitura je řízení, jež nastává, je-li výrok porotců nejasný, ne-

__ "",,""""i~f,!!$i'[W - - - ---~._-

, úplný nebo obsahuje-li odpor. V tom případě usnese se soudní sbor, 
:že porota' má svůj výrok opraviti. Opraviti lze jen tu část výroku: 
jež uznána byla vadnou. Oprava může býti porotcům usnadněna 
změnou ,neho dClPllllllěmiím 10luá'Z!ek § 331; přesněji a s možností suspense 
výroku po dvojí monituře § 341. 

*) §.J.~.Jřeší otátzlku Ip'odD.e ,tL ř. spornou" z·da je tře,ba dvoutřetinové v~~
šiny ik 'odpovědi illa ďodat'e1čnouotá,zlku o .okolnosti trestnost VY!UČUljÍCí. ip,od,le 
:§329, ,j,a\k ~Uožen byl judiká:t,em ',č. 35/85, Illa:stá:vá ne,žádoucí situa,ce na 'Oř. 
te.hdy, i'sol1-li v1šic1mi Iporotci p'řesvědčeni, že oMa:lovaný činu s,e 'do'PusW, 
má-li všalk 5 porotců za to, že tu byla okolnost tr'estn.ost Vy[wču:jkí. Nebyla-Ii 
na ,twto .o[wlnos,t dána doldate1čná 'Oltázka, ,porotcové pa:k ro:zumějlí otáJz'c,e: »je-li 
obža,lovaný v i ne n«, nej1en, zda 'Se ho dOlPusti1. ný1brž i zďa ~e zaň od'PO
věden, Ihude 5 IPO'wt'ců hlaJsovati !pro »ne«,či1i obviněný Ihude osv'otbozen. 
Byla-M Višalk dána ,dud"l!Í'eičná .otáizika, bwdle na hlavní .otázku ví oe než p'oiado
vaná dV1o'utř,etůnová většina, Ikdežt.o pro okolnost trestnost vyl'uču1.fcí bude i1en 
;'5 hlasů, tedy obža!1orvaný bUlde odsouzen. PO'žaduje-li nyní § 338.2 dvoutřeti
nové vět'šiny pro O'clipověď na b.ždou 'otá'zlku, j,ež má za ná'Sle,dek uzná!l1i ob
žalovaného vtnnÝ'm, nestačí vět§ina 7 hlasů k odsoulze:ní ani crJři otáJz,ce ,do
klaie,čné. L. 118, 156. 
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\~1i€~ense)e výrok soudního sboru, že se má rozhodnutí odložiti 
do príštího zasedání soudu pcirotního a že věc se má odkázati před' 
jinou porotu. Suspense jest jen přípustná, je-li soudní sbor jed n 0-

mys I n ě toho názoru, že se porota v n e pro s p ě c h obžalovaného 
zmýlila ve věci hlavní, t. j. v odpov'ě'cl1"ňa "8'ťái1{tr;~~ Hěiě zivfsi 
oaíSló~~~á:gho § 332. § 342 /Jřipollš,tí za stejných jinak pod
mínek sUSl]Jensi i v ne,pros,pěch obžalovaného. V téže věc~ lze IsruslPensi 
naříditi jen jednou, t. j. souhlasí-li výrok druhého soudu porotního 
s výrokem soudu prvního, musí jej soud učiniti základem svého roz
sudku. L. 6, 163, 186. 

Zní-li výrok porotcu pro nevinu, vynese soud, když výrok byl 
obžalovanému přečten, ihned rozsudek osvobozující. 

Byl-li obžalovaný uznán vinným, následují řeči stran o otázce 
trestu a soukromoprávních nároku, načež soud, nedojde-li k závěru, 
že čin, jímž obžalovaný byl uznán výrokem porotcu vinným, není 
,tl1e.slfinÝlm o~1liem (§ 337, § 344.1), se 'USlnese -o ·]1Q1Z1sud!ku 'odsIU!Zluik.ím 
a vyhlásí jej. Oduvodnění rozsudku, pokud jde o otázku viny, opírá 
sie '0 vÝ1110ik lP'omolty. O 'olP1wtlřelllklh v flyřÉPI3Jdě r1olz,SIUldku Ismrti v. § 339 
Q 341, § 345. L. 15. 

§ 3. 

Řízení před soudem okresním. 

Řízení před soudem okresním liší se nejpodstatněji tím, že tu jediný 
soudce plní úkoly jak soudce vYšetřujícího, tak radní komory, tak 
senátu nalézacího i jeho předsedy; dále tím, že se nekoná nikdy pří
pravné vyšetřování ani zvláštní řízení o dání v obžalobu, což sou
visí m. j. s tím, že žalobce se muže omeziti na návrh, aby obviněný 
byl potrestán podle zákona. 

O podnětu k trestnímu řízení platí i u okresního soudu obecná 
pravidla § 84-86. Bezpečnostní úřady nečiní trestní oznámení pro 
přestupky státnímu zastupitelství, nýbrž okresnímu soudu, u něhož 
se zpravidla sbíhají i trestní oznámení soukromníku. Má-li okresní 
soudce za to, že čin je zločinem nebo přečinem, postoupí podle obec
ných pravidel oznámení státnímu zastupitelství, resp. zahájí pří

pravné vyhledávání podle § 89.2. O své věcné příslušnosti rozhoduje 
okresní soudce samostatně a to i když trestní oznámení, resp. návrh 
na zákonné potrestání ho došel od státního zástupce. Jen, byla-li 
věc mu přikázána výrokem vy š š í h o s o u d u, je tímto výrokem 
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(na př. usnesení vyšetřujícího soudce, radní komory, vrchního soudu 
rozhodujÍcího o námitkách proti obžalobě, nejvyššího soudu) vázán 
(§ 450, § 542, llV. zetko čl. III, 3). O ,1lie,gJiti\V!l11m Imlllllp'e'tellllčmm IklOllllfJJlkrtlu 
mezi IOlkl1eslll]mi ,siQludy v. § 64, § 80. Ač zákorn ,to vý,slbOlVlně !nelUstaIllIO'
vUje, má okresní soud právo návrh na potrestání odmítnouti, má-li 
za to, že čin, na nějž se vztahuje, není trestný, že trestnost jeho 
uhasla, nebo že žalobce nemá k návrhu práva. Stane se tak usnese
Iním, 'PYIOItd l1liěmuž j,e 'SlvíŽ!l1JOISlt IplOld,l!e § 481 (výslovně llpraveno v § 540.2). 

O návrhu na potrestání, jejž v případě, že veřejný žalobce odpírá 
jej u'Č.illlIHii, muže ruč~nj,ti P<oškDz,elný (§ 449, o zmocnění V. § 541), il1's~a
noví soudce zpravidla ihneu hlavní přelíčenÍ. Stane se tak obesláním 
obviněného, jež (poněvadž tu není obžalovacího spisu) má obsaho
vati podstatné skutečnosti činu za vinu mu kladeného a výzvu, aby 
v určitou hodinu se k soudu dostavil a pruvody k obhajování vhodné 
s sebou přinesl, nebo soudu včas oznámil tak, aby k hlavnímu pře
.HčenÍ !lIlJOlhl~ býti IOIPlatř,emy (§ 454, § 546). 

Bez obeslání muže býti provedeno hlavní přelíčení (citation di
recte) : 

1. předvede-li se obviněný před soudce a dozná-li čin za vinu mu 
kladený; 

2. dostaví-li se žalobce i obviněný zároveň před soudce, jsou-li 
po ruce pruvody pro obžalobu i hájení a souhlasí-li obviněný (§ 451, 
§ 544.2). 

Je-li třeba provésti před nařízením hlavního přelíčení řízení pří
pravné, koná se vždy jen ve formě přípravného vyhledávání podle 
pravidel pro toto stadium u krajských soudu platných s těmito 
úchylkami: 

1. !př~p11aiVlné vyhlledávámí Ikolná v;ždy ISlo'udce ,ok/re:slllí isám (§ 452, 
§ 543); 

2. přítomnost obviněného muze si soud zabezpečiti zatčením a 
předvedením jen v případě nebezpečí útěku neb kolluse a v případě, 
že výslovně byv vyzván, aby osobně se dostavil, nevYhověl tomuto 
vyzvání. Také vazba vyšetřovací muže býti uložena jen při ne
bezpečí útěku neb kolluse a pro výkon vazby platí úlevy potud, že 
nemá se vykonávati společně s vazbou osob pro zločin obžalova
ných nebo trestaných a že vYšetřovanec muže se sám stravovati, 
neruší-li se tím pořádek v domě. Nemuže-li obviněnému obsílka býti 
doručena, zustává řízení v klidu. Zatykač se nevydává nikdy, popis 
osoby jem IV IPlř~laiCLeoh Idůllelž,itějš'}oh (§ 452.1, 2, 3; odchylně § 536, 
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při/JOuštějící pr()JJuštění z vazby na slib zachovalé, spolehlivé zletilé 
osoby); 

3. prohledávati papíry třetích osob a zabavovati neb otvírati do
jpjJsy Inení Idovlollem ,(§ 452.4, § 527); 

4. soudních svědků přibírati netřeba; k důkazu znaleckému stačí 
Zlna1e,c }eldilný (§ 452.5, 6, § 543.4, 538); 

5. protokul v přípravném vyhledávání vede se jen o takových úko
nech, jichž se má užíti jako důkazu v hlavním přelíčení a jež se tam 
nemají opakovati; jinak stačí stručný záznam zapisovatelův nebo 
sloluclicův (§ 452.7, § 543.3); 

6. svědci se zpravidla neberou do přísahy, nýbrž soudce se může 
spokojiti rukou dáním. Do přísahy se berou jen, je-li toho třeba 
k usvědčení zapírajícího obviněného, žádá-li obviněný za to vý
slovně, nebo jde-li o přestupek trestný nejméně jedním měsícem vězení 
nebo trestem peněžitým nejméně Kč 2000·-. U úředníků stačí při
Iplome'nauti Slllu~ebTllí XllříÍsahu (§ 453, prostěji § 547.4); 

7. povinného hájení nenÍ. 

fIIavní přelíčení liší se od hlavního přelíčení před krajským sou
dem v těchto bodech: 

1. k přípravě k hlavnímu přelíčení stačí 24 hodin; 
2. obviněný, jenž není ve vazbě, může se dáti zastupovati zmoc

něncem (§ 455.4, ,přesněji § 545, § 549); 

3. iPIOIVIiJl1JIH~ho hájení Inetn'Í (§ 452.8, viz však § 44 o. ml.). O zř:izlovámÍ 
obhájců pro mladistvé viz nař. z 23. května 1903, Věstník č. 9. Advo
kát zřízený za obhájce neb zmocněnec může se dáti zastupovati 
ki3Jud,idM'em ,3JdVdka,c,1e :Z,:1jpisiaJn'Ým IV seZlTllaJmu 'kaiTJIdidáiru ad1vrolkade 
(přesrněji § 535); 

4. žalobce může místo závěrečné řeči se omeziti na návrh na po
trestání (§ 457); 

5. sepsati pro t o k o I o hlavním přelíčení ani r o z s ude k není 
třeba: 

a) byl-li vynesen rozsudek o s v o b o z ují c í, poněvadž žalobce 
us!ÚOIlllpĚI 'oldŽlaLoiby (podle § 282 končí se tu řízení usnesením). V }]lJijÍ1ch 
případech osvobozujícího rozsudku vyneseného v přítomnosti obvi
něného netřeba (nejde-li o obviněného mladšího 18 let) sepsati r o z
s ude k, vzdají-li se strany výslovně nebo mlčky opravných pro
stř,edJků (§ 15.3 ,zák. Sb. ,č. 31/29, § 551.2). PilSemný TlolZlS/Uidek na
hrazuje tu záznam obsahující odkaz na trestní oznámení a důvod 
osvobození; 

b) byl-li vynesen rozsudek o d s u z ují c í na základě doznání ob-
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viněného a vzdají-li se strany výslovně opravných prostředků. Roz
sudek i protokol nahrazuje tu záznam, jehož obsah podrobně uvádí 
§ 458, § 550.2. Zá;zlt1l(llm iProid0\Píše ISlOrudCle a IzaiP['So~atbe[, z,ázn/am 10 zřek
nutí se opravných prostředků mimo to i strany. 

V jiných případech odsuzujícího rozsudku, vyhlášeného v přítom
nosti obviněného (nejde-li o obviněného mladšího v době činu 18 let), 
netřeba sepsati o d ů vod n ě n í rozsudku, zřekly-li se strany vý
slovně neb mlčky opravných prostředků (§ 15.2 zák. Sb. č. 31/29, 
§ 551.1); 

6. jak postupovati v případě, že soudce pro trvalou překážku ne
mohl sepsati rozsudek, stanoví podrobně § 9-15 cís. nař. ř. z. 
č. 372/15, § 552. NabYlI-Ii l"!olzlSlU!dek již prá~í moci, můžle j,ej, 1J,:oe-li 
ze spisů zjistiti jeho obsah, sepsati jiný soudce, vyslechna strany. 
Strany mají proti vyhotovení stížnost. Nelze-li zjistiti, byl-li ob
viněný osvobozen neb odsouzen, vyřkne soud usnesením, že roz
sudek se považuje za nevynesený. Totéž vyřkne soud, nenabyl-li 
rozsudek ještě právní moci, leda že obě strany souhlasí s tím, ab,y 
rozsudek byl sepsán na základě poznámek zaneprázdněného soudce. 

§ 4. 

Řízení mandátní. 

§ 460-462 ,tr. ,1'. by1j,y ITlIahI1aJ:oetny § 10-14 zálk. Sb. č. 31/29 (v. 
§ 553-556). 

Trestní příkaz je přípustný: 
1. jde-li o přestupek, na nějž je stanoven v zákoně trest na svo

bodě nejvýše šesti měsíců neb trest peněžitý; 
2. jde-li o obviněného staršího 18 let; 
3. učinil-li trestní oznámení veřejný úřad, veřejný úředník nebo 

orgán, a to buď 
a) na podkladě vlastního služebního postřehu, nebo 
b) na základě výslovného doznání před ním učiněného; 
4. pokládá-li soudce za přiměřený trest na svobodě do 7 dní nebo 

trest peněžitý do 500 Kč, a to uložený podmíněně nebo nepodmí
něně,*) a 

5. souhlasí-li žalobce s výší trestu, jejž soudce míní uložiti. 

*) Ocl!cJhyLné ustanoveni § 23 zátk. IQ ,potravináoh, ř. ,č. č. 89/96, § 69 o ná
kazá!c:h zVÍ'ř,ecích, ř. z. ,č. 177/09, § 39 b o ,pádu, ,dobyťka, ř. z. č. 37/80 a 180/19 
byly:vmšeny § 19.5 zák Sb. č. 31/29. 
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Trestní příkaz má obdobný obsah jako rozsudek (podrobl1ě § 12) 
a doručuje se do vlastních ruko~. 

Jde tu tedy o řízení velmi zjednodušené, v němž není ani příprav
ného, ani obžalovacího řízení, ba ani hlavního přelíčení a na trestní 
oznámení připíná se ihned rozhodnutí. Ovšem je to rozhodnutí pod 
suspensivní podmínkoú, ž·e odsouzený se s výrokem spokojí. 

Odsouzený a osoby, které jsou oprávněny podati v jeho prospěch 
odvolání, mohou totiž do osmi dní podati proti trestnímu příkazu 
ústní nebo písemný o d por. Odpor je projev vůle, že obviněnir ne
souhlasí s trestním příkazem. Již podání odporu samo, bez ohledu 
tedy na důvody v něm uvedené, nebo i nebyly-li uvedeny žádné 
důvody, má účinkem, že trestní příkaz pozbývá moci a že se o trest
ním oznámení provede pravidelné řízení. Jediný účinek trestního 
příkazu je v tomto případě, že v řádném řízení nemůže soudce uložiti 
vyšší trest, než jaký uložil v trestním příkaze. Poněvadž trestní pří
kaz působí jen, souhlasí-li s tím obviněný, není proti němu opravného 
prostředku. Odpor není opravným prostředkem,nýbrž procesním 
úkonem, který je resolutivní podmínkou působnosti trestního pří
kazu. 

§ 5. 

Řízení tiskové. 
Při trestných činech spáchaných tiskopisem (věci tištěné a plody 

ducha i výtvarného umění [díla '1ite~ární .~~ umělecká], rozmnožené 
kamenotiskem, kovotiskem nebo dřevotiskem, ražením, odlíváním ' 
nebo jakýmikoliv jinými prostředky mechanickými a chemickými, 
čl. 1I.2 uv. zák. k tr. z.), a to ať tím, že byly porušeny předpisy o 
tisku (tiskové delikty pořádkové), ať tím, že obsahem tiskopisu byl 
spáchán trestný čin (tiskové delikty obsahové), nastávají úchylky od 
obecných pravidel řízení, a to jak co do příslušnosti soudů, tak co do 
řízení sama. 

1. Mí~tněp f ís 1 liš.n ýje t~nkrajský ~ouo., v jehož obvodu zločin 
nebo pre61n' byl spáchán' a' okresní soud v sídle krajského soudu, 
C~-j~h()ž okrsku byispácháI1'přestuper(S~48-5):Za'místo'spáchání po
važuje' se: místo 'tisku; není~li toto místo známo, n~b leŽí=Ú mimo úze
mí 'TlelP'uJb1iikYr;mvSlbono~šiŤ,o'váJní (§ 487, Úl 1.2). 
~okud jde o věcnou příslušnost, jest tu odchylka v tom, že pro 

tisk~~é~iločin~nrffi~ný'~b';~-h~ v é jest podle čl. VI. A (čl. V. 'c 1) 
~_"" __ ".,, ",,. ,~" -. -~"','f_-_'-'''' ,,,,'h"",,,,W,,,,,,,,,'I' P'_---,'F"~ .... ,.-,.,._-- ---.,'- '''''''' _-_~",,'M;-" 

příslušný soud porotní. Výjimky jsou: 
~'-~*''''~.~.#0-__ ",_~ '-'4>_~'"",,,,,,_,,,=, 

st-Z 'f .",,0 
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/a)podle §36.3!.~~~~.Il~~~.,2.sl!~221lr~t',l!!lJj~'y/ Sb. č. 50/23, náleží 
řízení pro zločiny a přečiny proti/tomuto zákonu,jJokug není vyhra
zeno státnímu soudu, soudu ·krai~k~Wl!J.~ a to i kdyŽ byly7~páchány 
'Obsahem tiskopisu, a '. 

/1>\podle §28 zák. o urážkách tiskem, Sb. č. 124/24, náleží konati 
_ hl~.Y!1Lp.řem:énLI:>rotřestrté 'Činy,' uvedené v § 1 a 6 zák." kx§;is~Ým. 
.sou~ů~~~oz~2.duj~, j1~!i.2~~sJl!~li",.,x~t).~to"Jll,iÍ~~~JlUIlAQll"<i;. 
,ců,_ jde-1L~,pl~Ě}p,]}e,Eo ,Z;1()~in"J,?~lL§Q'us1f1rl,z;" gi~h~ ,~y~j~~,SJ~t,. 
z lidu (kmeti). 

~~"~·&i;llIF"i.'J"$J-'7%..,$l";!r\"'>/ 

2. Pokud jde o řízení, jsou uQcnylky v tom, že jest 12JJp.:ustno: 
a) zabaviti tis~- ~.z;:.~-'""~~ -

b) vydatiolJjektivllí nález" 
c) provésti objektivní řízení. ! 
Ad a). Zabavení je procesní opatření proti tiskopisu, mající zabrá-

-- ./ -,-~ - ---

ni~i tomu,aby rozšířením tiskopisu nenastaly újmy, jimž trestáním 
se má zabrániti. Je to tedy prozatímní opatření, jež podle výsledku 

. dalšího řízení buď se zruší nebo se změní v zákaz rozšiřovati tisko
pis nebo v Jeho zniČení, § 36, 37 zák. tisk. Je přípustné jak při pořád
kových, tak při deliktech obsahových. Zpravidla může zabavení na
DeJiti jen, s()l1d; tak zvláště při deliktech soukromožalobních, kdy 
návrh na zabavení má býti spojen s obžalobou. AvšaklstáJ!l! zci.stup
ce může dáti tiskopis zabaviti a úřad bezpečnostní může i bez tako
vého příkazu tiskopis zabaviti, jde-li o delikt pořádkový neb o delikt 
,dbs;aI1Iavý, j,ejžs1vi1haJti jers\í v 'zájmu vreřei,ném (§ 487, § 596). ,~albaV1el[lí 
Yz;Jfihuje§~rlahotové již výtisky, určené k rozšiřování,ať se nacházejÍ 
kdekoliv, vyjímaiíc exempláře, které již přešly v držení jiných osob 
k vlastní potřebě (§ 37.2 zák. tisk.). Oprávněn zabavení tiskopiSU 
naříditi jest i státní zástupce soudu nepříslu~ného. Aby zabavováním 
netrpěla svoboda tisková, musí po 'i1'ile"iÍi'íhned následopíi:t:i další říze-. 
ní, v něl1l~$e J9z.hocillLo _o_~lldJ1tiskopi$11. JiŽ při výkonu zabavení 
má~-št~i;-lise pro obsah tiskopisu při periodickfrch tuzemských tis
kopisech, býti udán článek nebo místo článku, pro který byl zabaven, 
jinak však důvod zabavení {§ 5 zák. ř. z. č. 161/94). Oddělitelné části 
tiskopisů jest ze zabavení vyjmouti. 
Bezpečnostní úřad má o provedeném zabavení do 24 hodin podati 

zprávu státnímu zástupci u příslušného soudu. Státní zástupce má ve 
třech dnech buď zabavení zrušiti (nenařídil-li je ovšem sám), nebo 
ve stejné lhůtě požádati soud o potvrzení zabavení. Soudem tím je 
při přestupcích soud okresní v sídle soudu krajského, při přečinech a 
zllolČilll!eoh s'OIud krajslký (§ 488, § 598). S()QlJ_cLll11ámzrholdo'Vll~~ IQ náVJl":ruu 
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na potvrzení do_tří dní. Potvrdí-li zabavení, není proti to~u oprav
?é~o p[ostředku; ovšem ani tímto potvrzením nepřestává býti-za
bavení opatřením prozatímním, jež pozbývá působnosti konečným 
rozhodnutím.?ruší-li soud zabavení, může státní zástupce podatí 
stížnost podle § 494. Nepodá-li ji, nebo nerozhodne-li soud v osmí 
dnech po provedení zabavení, je strana oprávněna žádati, aby bez- . 
pečnostní úřad ihned zabavený tiskopis jí vydal. Bylo-li zaba~enf 
zrušeno, nevadí to dalšímu řízení. Bylo-:li zabavení potvr-

_zeno .E- chce-li státní.. zástupce. je zachovatC-musf do 8 dnft PO" 

potvrzení zabavení dáti podnět k dalšímu ,řízení a to buď chce-li 
stíhati subjektivně,' P!!ď návrhem na zahájE-ní př~pravného 'vyšetřo
vání, nebo podáním spisu obžalovacího, nebo v případě, že chce 8tí
ha'Í1i 'o'bj1elktiv11llě, ,návrhem IP10dIe § 493, § 600. Neučilll'í-ili italk, ';a~ba!Ve~l,f 
pomine a zruší se k žádosti strany., L. 50, 157, 158, 159. . 

Ad b). Řízení subjektivní takto zahájené pokračuje pak pravidelně. 
Bylo-Ii však zastaveno neb se skončilo rozsudkem osvobozujícím a 
shledá-li soud při tom, že obsahem tiskopisu byl spáchán trestný čin~ 
nařídí přece, aby zabavené tiskopisy byly zničeny a zapoví jejich 
.flQizšiř'OlV.állllÍ {clbjelM1vlUí ináJJ,ez) {§ 492, § 602). V IflQlz,s'11d~u ,olds'uzujki,tp' 
může výrok tento učiniti podle § 36 a 37 zák. tiskového. 

Ad c). Nežaluje-li s~átl!!~á_~tuRce určitou osobu, může dáti podnět 
~kX;Y. objektivnílllu tiz;~pí. Učiní tak žádo~tí, abysoudro~h~dí,že 
obsahem ·určitého tiskopisu byl spáchá; trestný čin. Jde-li o zločin 
nebo přečin, rozhodne o žádosti krajský soud, jinak soud okresní 
v jeho sídle. Rozhodnutí sestává v sedění neveřejném po slyšení 
státního zástupce. Proti tomuto :t:ozhodnutí, které, bylo::li jílll_ za.
kázáno tiskopis rozšiřovati, má býti veřejně přibito' a ~ř~d~írni ~o
vinami vyhlášeno, má každý postiž~ný (účastník)'pravo podati do 
osmi dní námitky, o nichž rozhOdne soud v seděclvefejném vy
slechna státního iástupce-; toho, kdo námitky podává (§ 49~.1, 2,.; 
§ 601). (tDaJ}ší ISltiŽll1iolSlt !Pří!pIUJstlllJa lP,oJdl1e § 494.) 

Nález, jímžpravoplatn~ zabayení bylo potvrzeno a rOZSlfovam 
tiskopisu bylo zakázáno, možno dodatečně k návrhu státního zástup
ce neb zúčastněné osoby zrušiti, jestliže obsah tiskopisu netvoří již: 
skutkové podstaty trestného činu, protože veřejné poměry se změ
nily, nebo není již veřejného zájmu na zachování těchto rozhodnutí. 
Usnesení takové učiní soud v sedění neveřejném, vyslechna státníhŮ' 
zástupce a navrhovatele .. Zrušení se vyhlásí úředními novinami 
(§ 493.3, § 603). ' 

Bylo-li zabavení pravoplatně zrušeno, nebo pominulo-li promešká-

ním lhůt nebo nepotvrzením, l11áten, kdo zabavením byl poškozen, 
nárok na náhradu škody, již zabavením utrpěl, ze státní pokladny. 

-Pl'edpokladem jest, že zabavení nebylo uznáno za ospravedlněné ani 
obsahem tiskopisu, ani přestoupením pořádkových předpisU. tisko
vých a že nárok se.tlr>laJl1Í. ve 14 dnech po pravoplatnémzrušení. 
~oud.-!·ozhQdn-e,~'yyslj;!chna_ státního zást!lPc~ -(§ '49i § 4 -;ák. -ř. ;. -Č. 
161/94, § 604). L. 52, 97, 106. 

§ 6. 

Rízení O urážkách tiskem. 

Od<ohyTIky IOld IOlbeonooo 'uisik,OlVého ,řízení []JaJSltávaií !podle zák. z 30. 
května 1924, Sb. Č. 124 (zachován v platnosti čl. XLV.), tam, I~de oib
sahem tiskopisu bylo spácháno křivé obvinění, utrhání neb urážka na 
cti. Jde tu o zločin podle § 209 tr. z., přečin proti bezpečnosti cti 
podle § 487-495, spáchané obsahem tiskopisu a o přestupek za
nedbání povinné péče, spáchaný odpovědným redaktorem, pokud jde 
o uvedené trestné činy. Většina předpisů vztahuje se ostatně podle 
§ 24 na uvedené činy i byly-li spáchány obsahem tiskopisu neperio
dického. 

. OdchxUu:.j§9J1JV: 
&)pokud jde o příslušnost soudu, 
b»)pokud jde o řízení, 
,c) pokud jde o osoby se samostatnými právy procesními na straně 

obžalovaného. 
Ad a). Pr2,ďyš,e~.~!!K .. trestné činy podle tohoto zákona je příslušný 

A,,~!!i,~~~,j'~Q~~I0ý()~~!~~,tup<?ích. soudí ve shromáždění. tří soudců 
~~~fl,í (o odvolal11 rozlíoduJevrcfil11 souctJ, o 'žIó"clllec'ii"a"P1é~r-" 
l,1efl1'Y~4 shX9P1ft?clě,pí . pěti. soudců, z nichž dvaTs-;;;-;-~~d~r z lidu ".~,.s_ .. ~f.f1fu:~t-1Vii~jf".f"""<i'iiUM;A>*0"",**j.""~$A'>,~\4L"'.'-#,,,'>'>+',',',<'h,',',' -"/".-'- -"" - - -p -""., -~< ,. 

e 1. znzoval11 me u VIZ na ore s r. 
Ad b); Poněvadž cílem zákona bylo učiniti ochranu cti proti 

útokům tisku účinnější, což z velké části závisí na tom, aby rozhod
nutí ve věci nebylo oddalováno, týkají se úchylky především této 
věci. Je to: 

aa)!:,2J} u s"p, s 111 J r, ienž je při soukromé obžalobě pro 
přečin obligatorní, při veřejné (pro přečin) závisí na žádosti obžalo
vaného. Pokus smíru činí předseda neb soudce jím ustanovený a 
obešle k němu žalobce a obviněné, i původce, vydavatele a vlastníka 
periodického tiskopisu (při neperiodickém tiskopisu místo odpověd-
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\ ného redaktora nakladatele (vydavatele) a není-li znám, odpověd
n~hórsprávce tiskárny). Jednání to budiž nařízeno na čtrnáct dní a 
inůže býti odročeno jen na souhlasnou žádost obou stran (§ 8.2). 

bb)·. Vy hle d á v á n í p ů vod c e (t. j. toho, kdo proto, 
aby uráŽ1ivKzpráva byla uveřejněna tiskem, 1. zprávu sepsal, 
2. v tom obsahu, jak byla uveřejněna, ji objednal, 3. nejsa 
r e d a k t o r e m periodického tiskopisu, uveřejnění v tomto tisko
pisu nařídil, nebo dal informace, v takové zprávě použité, pokud 
zpráva souhlasí s informací [§ 3.1]), má usnadniti ustanovení, že 
soud má ihned, obdrŽev návrh na stíhání pro přečin urážky tiskem, 
K žádosti žalobcově upozorniti odpovědného redaktora, že je do 
lhůty osmi dní oprávněn jmenovati původce. Jmenuje-li původce, 
sníží se podle § 6.3 b trestní sazba za přestupek opominutí povinné 
péče, ano i za podmínek § 5 (hrozilo-li odpovědnému redaktorovi 

. propuštění ze služby nebo citelné hmotné poškození), nebo zdaří-li 
se důkaz pravdy, nastává jeho beztrestnost. Zato nesprávné ozna
čení původce je důvodem zostření trestu podle§ 7. 

cc). Právo během přípravného a přechodného řízení činiti n á
vrh y p r ů vod n í je omezeno, pokud jde o důkaz pravdy nebo 
pravděpodobnosti (§ 4) tím, že nedošlo-li k smíru, vyzve soud ob
viněného, aby uvedl do 14- dní od vyzvání všechny skutečnosti, jež 
chce dokázati a průvodní prostředky, jimiž je chce dokázati. Soud 
dodá návrhy žalobci s výzvou, abY do 14 dní podal své návrhy. Tyto 
lhůty mohou býti jen z velmi vážných, stranou nezaviněných příčin 
prodlouženy o dalších 14 dní. Po uplynutí těchto lhůt mohou strany 
nové průvodní návrhy činiti jen k hlavnímu přelíčení a u něho (§ 10). 

dd). Hledě k materiálně právním ustanovením zákona, liší se i 
rozsudek tím, že může soud za podmínek § 18 v odsuzujícím rozsud
ku od potrestání upustiti, a může podle § 13.2, 14 a 18 uložiti jak 
v osvobozujícím, tak v odsuzujícím rozsudku povinnost jej uve,řejniti 
s účinkem, že nesplní-li odpovědný redaktor a vydavatel této povin
nosti, může soud k návrhu žalobcově zastaviti vydávání periodické
ho tiskopisu až do splnění této povinnosti (§ 20). 

Ad c). Pokud jde o osoby, odpovědné za urážku tiskem, omezuje 
zákon jejich kruh především § 1.2 proti § 7 tr. z. tím, že m~že-li býti 
původce ihned stíhán a postaven před tuzemský soud, lze i ,osob, jež 
při redakci, vydání, tisku neb rozšiřování působily, stíhati jen pů
vodce a odpovědného redaktora. Na druhé straně ručí za tresty pe
něžité, náklady trestního řízení, náhradu škody a odškodné podle 
§ 17 s odsouzeným odpovědným redaktorem také vydavatel a vlast-

I 
i 

t 
I 
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ník periodického tiskopisu (při neperiodickém tiskopisu i vlastník 
tiskárny podle § 24), po případě, byl-li odpovědný redaktor podle 
:§ 5 osvobozen, ručí tyto osoby společně s původcem. Proto mají 
tyto osoby býti obeslány k smírnému jednání podle § 8.2, i k hlavní
mu přelíčení podle § 23, .při čemž mají právo přednésti skutečnosti 
závažné, činiti návrhy a podávati opravné prostředky jako obžalo
vaný. L. 103, 104, 125, 129, 130, 143. 

§ 7. 

Objektivní řízení a zatímní opatření. 

1. Podle § 59 zák. z 24. listopadu 1926, Sb. z. a n. Č. 218, se pro 
přečin zásahu do p r á v a p ů vod c o v s k é h o podle § 45 a 46 
připouští tam, kde se pravideÍným řízením nestíhá určitá osoba, t. zv. 
objektivní řízení. Podnět k němu dá oprávněný návrhem. O návrhu 
rozhodne krajský soud, který by byl příslušný k trestnímu řízení 

proti osobě určité, po provedeném hlavním přelíčení, jemuž může 

předcházeti šeťření, rozsudkem. K přelíčení obešlou se všechny oso
by, které by mohly býti stiženy žádaným opatřením, pokud jsou 
soudu známy. Tyto osoby mají práva příslušející obviněnému a mo
hou se dáti zastupovati obhájcem ve věcech trestních. 

Rozsudkem se rozhodne, má-li dojíti přes to, že nikdo pro čin 

nebyl odsouzen, k opatřením podle § 52 a 53, t. j. propadnutí a zni
čení bezprávných rozmnoženin a pomůcek, po případě i uveřejnění 
rozsudku podle § 55. 

Objektivní řízení jest nepřípustné, pokud se o věci vede řízení sub
jektivní nebo civilní. 

Jak v řízení objektivním, tak v řízení subjektivním jest přípustné 
z a tím n í o pat ř e n í, jde-li o přečin p<;>dle § 45 a 46. Návrh lze při 
řízení subjektivním spojiti s trestním oznámením, možno jej však 
učiniti i později, až do vynesení pravoplatného rozsudku. O žádosti 
rozhodne soud, vyslechna obviněného, resp. osoby postižené. Za
tímní opatření spočívá v zabavení bezprávných rozmnoženin a po
můcek a v opatřeních potřebných k tomu, aby bylo zamezeno doko
nati neb opětovati čin, po případě v zákazu užívati dále klamavého 
'Označení neb úpravy. Opatření může býti učiněno závislým na slo
žitní jistoty (§ 36). Proti těmto rozhodnutím lze do 3 dní podati stíž
nost k vrchnímu soudu. 

2. Podle § 20 zák. o obchodě potravinami a jinými předměty užit-

12* 179 



nými z 16. ledna 1896, ř. z. z r.. 1897, Č. 89, může s odsouze~ím pro ně
které trestné jednání podle t. z. býti také nalezeno na pro pad n u t í 
zboží a náčiní, jež jest předmětem trestního činu, ať již věci tyto 
náležejí odsouzenému nebo ne, a nález tento má býti učiněn vždy, 
když tyto předměty byly uznány za zdraví škodlivé (řízení subjek-
tivní). . 

Jestliže však nedá se provésti stíhání neb odsouzení osoby určité 
(subsidiární řízení objektivní), tedy může na propadnutí býti uznáno 
samostatně. U krajských soudů přísluší tento výrok radní komoře, 
Proti němu je přípustná stížnost podle § 114. 

3. Podle § 71 zák. o zamezení a potlačení nakažlivých nemocí 
zvířecích z 6. srpna 1909, ř. z. Č. 177, má s o u d prohlásiti za propadlá 
zvířata a zvířecí suroviny i jiné předměty, které mohou býti nositeli 
nakaž1iviny, jestliže byly proti zákazu dovezeny do území t. zák. 
Totéž však může se státi i tenkráte, když odsouzení nenastalo nebo 
stíhání určité osoby nebylo zavedeno (alternativní objektivní řízení). 
Tu, totiž nemůže-li nález o propadnutí býti spojen s rozsudkem, má 
soud první stolice učiniti o tom zvláštní usnesení. Usnesení přísluší 
soudu, v jehož obvodě předměty byly dopadeny, ačli jej nepředešel 
jiný soud. Proti rozhodnutí přísluší účastníku ve třech dnech podati 
stížnost k nadřízenému soudu. Stejné předpisy platí podle§ 39 b) i 
při soudně trestných přestupcích nebo přeČinech zák. z 29. února 
1880 o zamezení a udušení pádu dobytka, ř. z. Č. 37, podle znění zák. 
z 6. srpna 1909, ř. z. Č. 180. 

4. Viz i § 100-104 zák. patentového z 11. ledna 1897, ř. z. Č. 30 a 
§ 13 zák. z 20. prosince 1923, Sb. z. a n. z r. 1924, Č. 5, o označování 
původu zboží. 

§ 586-594 upravuje obeoné »řízení o věcných opatřeních« pro vše
chny I/Jřtpady, kdy jest podle zákona přípustno prohlásiti věc za pro
padlou nebo zabranou mimo trestní řízení. O příslušnosti v. § 76 o 
zatímních opatřeních čl. XXXVI; v. i čl. XXVlll. in line. 

§ 8. 

Řízení před státním soudem. 

Řízení před státním soudem bylo upraveno zák. ;19.~b·ř~a 1923, 
Sb. ,č. 51 (Zůstane v platnosti s podružnými změnami podle čl. XLIV 
uv. zák.), [>il"lolVláděic:]m ,tJja<řfzelt1ď:m/iZ6. dubnia 1923, Sb. Č. 91, jedJnladm 
řádem, uveřejněným ve Věst. min. sprav. 1924, str. 153. O věcné pří-

, 
I 
i 

, 
• 

. slušnosti státního soudu viz nahoře str. 61, o přísedících str. 55. 
Odchylky od typického řízení týkají se 
a) složení soudu, 
b) řízení. 
ad a). Pro celé území republiky je jediný státní soud v sídle nej· 

vyššího soudu (§ 1). Skládá se z předsedy, jeho náměstka a potřeb
ného počtu soudců z povolání a přísedících. Předsedu a jeho náměst
ka jmenuje na 3 leta president republiky k návrhu vlády. Soudce 
z povolání ustanovuje president nejvyššího soudu z členů tohoto 
soudu nebo vrchních soudů na rok. TýŽ jmenuje i potřebný počet ná
hradníků ze soudců znalých vojenského trestního práva (§ 2). 

hlavní přelíčení koná se před senátem šestičlenným. ZasedajÍ 
v něm 3 soudcové z povolání, z nichž jeden předsedá, a 3 přísedící. 
Veškerá rozhodnutí, mimo hlavní přelíčení, jež nejsou vyhrazena 
předsedovi soudu neb senátu, koná soud ve shromáždění tří soudců 
z povolání. O vyloučení a zamítání členů státního soudu platí podle 
§ 6 IPlřetdJ)li!Sy arrLaillolgiclké olbeO!lJÝIm (v. čl. XLIV. 1). O vyJ!O'U!Ďená a za
mítnutí rozhoduje předseda státního soudu, jde-li o jeho vyloučení, 
nejvyšší soud. 
Veřejným žalobcem u státního soudu jest vrchní prokurátor v sídle 

státního soudu neb jeho náměstek (§ 8). 
ad b). Řízení koná se podle předpisů tr. ř. (i jde-li o věc z území 

kdysi uherského) s těmito odchylkami: 
1. Přípravné řízení koná se u krajského soudu příslušného podle 

obecných pravidel podle předpisů platných (tr. ř., voj. tr. ř., trest. 
poriadok), a to vždy ve formě přípravného vyšetřování (řízení vy
hledávacího (§ 13). 

2. Spis obžalovací podá státní zástupce při soudě pro vyšetřování 
příslušném ve 14 dnech po skončeném vyšetřování. 

3. O příslušnosti státního soudu a o přípustnosti obžaloby roz
hoduje státní soud z povinnosti úřední vždy v odděleném řízení (ve 
sboru 3 soudců z povolání) podle pravidel tr. ř. Dá-li obviněného v ob
žalobu, dá o tom věděti obviněnému zároveň se spisem ohžalovacím a 
vrchnímu prokurátoru svého sídla jako veřejnému žalobci. Prohlásí-li 
se nepříslušným, uvěUomí o tom obviněného a státního zástupce. 
jenž podal obžalobu. Na něm jest, aby do 8 dní podal u příslušného 

soudu nový spis obžalovací nebo učinil iiné návrhy. Výrok státního 
soudu, jímž se prohlásil nepříslušným, je pro iiné soudy závazný, léč 
by skutkový podklad tohoto rozhodnutí se podstatně změnil po roz
hodnutí státního soudu. 
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4. Předseda senátu státního soudu, když uvědomuje obviněného o
tom, že byl ,dán ~ obžalobu, 'vyzve jej k podání případných návrhů 
průvodních a ke zřízení obhájce. Zároveň jej dá, je-li ve vazbě, pře
vésti do věznice, určené pro vyšetřovance státního soudu. Den 
hlavního přelíčení určí se tak, aby obžalovaný měl na přípravu 14-
dní; spolu s obsílk.ou oznámí mu jména členů nalézacího soudu i ná
hradníků a poučí jej o právu zamítacím. 

Hlavrlí přelíčení může se na základě rozhodnutí státního soudu ko
nati na jiném místě republiky, než v sídle státního soudu. 

5. V hlavním přelíčení může jako veřejný žalobce místo vrchního
prokurátora sídla státního soudu vystupovati prokurátor minister
stvem spravedlnosti k tomu určený. 

Hájení obžalovaného jest v hlavním přelíčení obligatorní. Nezřídí-li 
si jej obžalovaný, zřídí lIDU jej předseda senátu. 

Přísedící hlasují před soudci z povolání. 
6. Proti rozsudku je přípustna jen dovolací stížnost k nejvyššímu 

soudu, již ve prospěch odsouzeného podati může jen on sám, jehO' 
zákonný zástupce a obhájce, a to z těchto důvodů: 

a) že je porušen trestní zákon (§ 281.9-11); 
b) že byla hrubě porušena některá stěžejní zásada trestního řízení~ 

a že vytýkaná vada měla rozhodující vliv na výrok o vině. , 
Zmateční stížnost k zachování zákona jest přípustna. 
7. Trest vykoná krajský soud v sídle státního soudu. O obnově ří

zení, dodatečném zmírnění trestu (§ 410) a žádosti za milost (§ 41H 
rozhoduje státní soud. 

§ 9. 

Řízení proti nepřítomným. 

O opatřeních proti nepřítomnému obviněnému, podnikaných k tomu 
cíli, aby byl před soud postaven, viz nahoře str. 126 ll. Jinak má se 
v řízení pokračovati podle obecných zásad. Nelze-li již v řízení po
kračovati, zůstává řízení v klidu až do budoucího jeho postavení před 
souiď (§ 412, přerušení řízem podle § 135,225,504). Jde-l[ 10 přes,tIUIP\ek. 

má Nzeni zŮJsluaJti v kld,dtu, InJemŮIŽ'e-lli ,obsíillkla hýtii ,obvilI1ěnému d!or'llčelI1a 
(§ 452.2). 

OdchYltky 'od ,obela~oh zásaJd []Iast'ávají 'te;pnne,choe-Id žéllllobce p110lti 
IIJelpříiJolillnému 'olbviiI1ooému pOlCUati SPQ'S oIb~ai1lo'Vad. Př:edevš1m mů~e t1éllk 
uč1nlttd jelI1 IPO 1P11'O'Vledenéim lPřfuJ'l1avlI1ém vyšeltř<Olvruní (§ 91, § 128.2). 
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Za druhé jest pak obviněnému zříditi obhájce, jemuž se doručí spis 
obžalovací a jenž jest oprávněn podati proti němu odpor. Pravoplatné 
dání v obžalobu uveřejní se, jde-li o zločin, ve formě zatykače. Do
staví-li se později obžalovaný, doručí se mu obžalovací spis i s roz
hodnutím o odporu. Obžalovaný může pak jen žádati o doplnění pří
pfIa'VInéiho 'V'YIš>eltlřolVláJníllJ,olliJIe § 224 (§ 421, § 503). 

Nedostaví-li se obžalovaný, má zpravidla zůstati řízení, když byl 
dán v obžalobu, v klidu (§ 422).' Žalobce však může žádati, aby proti 
němu bylo provedeno řízení pro n e p o s I u š n o s t. Spočívá v tom. 
že soud k rozhodování příslušný vydá veřejnou obsílku, jíž se ob
žalovaný vyzývá, aby v určité, nejméně měsíční lhůtě, k soudu se 
'dostavil. Obsílku uveřejní žalobce způsobem předepsaným v § 424. 
Nevyhoví-li obžalovaný obsílce, uzná na návrh žalobcův radní ko
mora, že se obžalovanému po dobu jeho nepřítomnosti zakazuje vy
konávati práva státních občanů. účinkem tohoto usnesení jest, že za
bájení civilního procesu nebo pokračování v něm není nadále na zá
vadu, že trestní proces nebyl skončen. Dostaví-li se obžalovaný 
pazděj~, iPlo!kračru}e i~e v lřiÍzenlÍ (§ 505 nahrazuje zá,kaz vykonávati ob
čanská práva zabavením jmění s lÍčinkem, že obžalovaný nemůže tu
zemským svým jměním nakládati mezi živými; zabavení nařídí nalé
zad senát). 

Bylo-li hlavní přelíčení konáno v nepřítomnosti obžalovaného (viz 
nahoře str. 144), nastává odchylka jen potud, že obžalovaný má 
právo proti takovému rozsudku podati odpor z toho důvodu, že ne
odvratitelná překážka mu zabránila se dostaviti k hlavnímu přelíčení. 
Odpor tu jest podati ve lhůtě k opovědi zmateční stížnosti. O od
poru rozhoduje vrchní soud. Vyhoví-li mu, nařídí se nové hlavní pře
líčenÍ. Nedostaví-li se obžalovaný ani k němu, nabývá rozsudek proti 
němu právní moci. Nevyhoví-li vrchní soud odporu, a nepodal-li ob
žalovaný proti rozsudku opravného prostředku, nabývá rozsudek 
právní moci (§ 427.3, § 256 nahrazuje odpor žádostí o navrácení v pře
d ešlý stav). V iřrz'eiI1í IP ř'elsltUiPI~olvém j,es't IPří,tolillnOlst ,obviluěného v Mav
ním přelíčení nutná jen, uzná-li soudce jeho výslech za nutný. V tom 
případě jej má vyzvati k osobnímu dostavení, a nevyhoví-li vyzvání, 
jej dáti předvésti. Jinak koná se hlavní přelíčení v jeho nepřitomnosti 
a doručí se mu opis rozsudku. Proti rozsudku v nepřítomnosti ob
žalovaného vynesenému muže vznésti odpor do 8 dnů, nebyla-li mu 
obsílka náležitě' doručena nebo byl-li zdržen neodkladnou překážkou. 
O odporu rozhodne okresní soud. Proti zamítnutí je do tří dní stížnost 
ke krajskému soudu. Pro případ zamítnutí může se stížností spojiti 
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odvolání. Vyhoví-Ii 'se odporu, koná se nové hlavní pře1íčetÚ. Nedo
sta~í-li se obviněnY-k němu, má se za to, že proti prvnímu rozsudku 
nebyl odpor vznesen. 

§ 1.0. 

Řízení výjimečná. 

Podle § 94.3 úst. 1. mohou v trestním řízení býti zavedeny soudy 
výj~trlečné, ale to pouze v přJpadech zákonem předem stanovených a 
na' dobu obmezenou. Platné právo zná dva takové soudy. A. so'ud 
~tannýa'B: ~~borový s~tld, soudící místo sou~u porotní~o. 

A. Rízení před stanným soudem. 

Ř.ízení před stanným soudem koná se jen, bylo-li vyhlášeno stanné 
přávo. Vyhlásiti stanné právo přísluší zemskému presidentovi v do
hodě s presidentem vrchního soudu a vrchním prokurátorem; v pří
padě nebezpečí z prodlení okresnímu hei.tman.ovi v dohodě s presiden"" . 
tem tkJraj,slkéhlO SlOIUld11lla ~)tnolkilllrá~Qlrem (§ 429, poněkud odchylně § 517): 
\TyihltruŠuj,e 'sle ,Z/Plmvld~a j,e[]J lVi i1J,řípa,de.C'h vzibolUJření, :když losltat!n[ zá
konllé'pomfIcky nestačí k jehopotlačení; může však také býti vyhlá
šeno, když v některém okresu se vzmáhá v míře zvláště nebezpečné 
vr:ažldla~ ·,LOlUlPež~ .~hářsltví Ill,eoo v1eř,ejlllé ilJiáosi1í IPIOlŠIk'o'ZeItJiÍom oizího ma
jetIkiUJ, PIO iJtfÍIPladě ru·rČtiti:é fónmy Itěchto ,zlloloilnů. V tťěahtlO IPffIPlaideClh VY
hlašuje stanné právo ministr vnitra v dohodě s ministrem spravedl-
1llt00Slti. ° f-OInmě VYlhiJJá'š-ení sitla/l1!llého Plráva v. § 431, 432, § 519 .. MCl'Uetl1Íál~ 
ně právním účinkem vyhlášení stanného práva je, že na činy, na něž 
stanné právo bylo vyhlášeno, jest jedině trest smrti. Jen za výjimeč
ných okolností možno tento trest zaměp.iti za těžký žalář od 5-20 
let; tentýž trest platí proti těm, kdo v době dokonání činu nedovršili 
20.lfIOlk (§ 442.2., § 518). 

!P,noloesllli Ú!Oineik vyhláŠlem s;uaJtlJného i1J'ráva (který podle § 521 a 518.5 
jest zv~~yhidsiti, má-li nastati) jest,~e .k1raj'slký SlolJ.Iid, v jehioiŽ 
okrsku bylo vyhlášeno, ~~.~áy'~ j~~o ,S9~~dstannfvýhradně, příslušný 
pro všechny zločiny, na něž stanné právo bylo vyhlášeno i pro vše
chnY·formYsPoluviny: aJr~stného účastenství na nich. Mezi několika 
~tannými soudy, v jejichž, obvodech obviněný se dopustil trestných 
činnů, stannému řízení podléhajících, je příslušný ten, jemuž obvině
ný může ltliejtdlřÍ'\lIe oýJ:m ,dodám. (O podrobení osob vojenských sfanném:l 
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soudu v. § 524, analogické ustanovení § 438 bylo zrušeno § 488 voj. 
tr. ř.) J,al1\1O si1;~.t1It1rt~olllLdtl1QizholcVuj,e _krajský S,QluJd 'V,e sbQlnu ,ot!yď' s'ol1lid,ců, 
zluitahž je,(!,enplřed1sed'á, la .za/IJii,slolvaJielte, j.ež 'k t,olmu'twrČfpneís~dem~kra}~ 
ského~OI1lidJU (§ 434, 435,-§ 522, 52.3).- '0 - tedlJn[lokých PlřÍIP,nlvÁch 
k ,suaJtlJllému ří:wtlJí IV. § 436, § 525. 

tllavní odchylky co do řízení jsou: 
1. Nekoná. se ani zvlášÍ~i-ří~ení přípravné, ani obžalovací. Státní 

~~!'tupcetr1áproto.Jlřed stanný soúd poháněti jen osoby, jež byly při 
činu. dopadeny nebo u nichž možno očekávati, že důkaz viny proti ' 
JtlJim ooete iillO~tliO hez IPIrŮJtlmu rPir,olVéslui (§ 437, § 526). 

2. Hájení obviněného je obligatorní. 
3. Ř.Ízení má se ohmezlti na čin, pro nějž stanné právo bylo vyhlá

šeltlio (§ 441.2, §523.3r .-.'~--,~-., 

'4. Celé říze~L1!láJ'~,p.rQY~~ti před stanným soudem pokud možná 
,'bez 1P1~lel'UšlenJIa.llltels~'í 'trVICl'ti déLe, ne~ třU1JtlY (§ 439, § 529r·-·-·-~-' 

5 ... 0bž3,lobu J<a~tupuje ústní. výkladsiátníh.o .z.ástJJP.CJLQ.§kutečno
stech, obviněnému za. -yinu, kladených .. ', 
"6. K 'o~dlsIOlm<el~í (lk 'úresltiu Ismtiffi) jest ,třelJa. jeclJI]oltllYSlmOlslui sloudu 
(§ 442, § 530.Ú· .. ,' , .' , . . .. , 

7. Nevynese-li stanný soud rozsudek smrti, ani tu nejsou podmínklč, 
IQ.zJ'E9-ku o_~y'QbQ~llTící6opodfe§-259,jmeno'~itě tedy: 

a) _neby'l~.::.li je~nOmYSltlOsti prorozsu9-~kodsuzující; 
b) nebylo-li řízení skončetlO do tří dní; 
c)_prohl~sí-li se stanný soud nepříslušným; . 
d) bylo-li stanné právo zrušeno (což se děje stejným způsobem 

jako '- jeho vyhlášetlí2. dříve'!~neŽ řizenTJJ,Y:I0,-=skonČeno'agebo aspoň 
;dřNie, Itliež flo~sUJetek bYlI yYik!OUlIám (§ 446, § 533), loldká!Že s,tJaiJ.1Jný s'oud 
věc'Ť,áJdlnémU lř'íúmí, 'V JÍl ěmž Is'e s ÚQ{JOIllY sOUJd!U ISluaJtlJnéh~," má 'lllaJllo:ži ti 
j~kJo'siPřÍlPlna'Vlt1ýtm vy.šie,uřov,á!tliÍm. ~o\v/l1!ěž ,ř~d!l1'Ý.m J'ÍZleIll'fun 1)lflojeďlná 
sle věc, ItlieuZlTIá -i1i ISltá tmÍ .zás,u1lIP'ce ,oIbVŮlllěntého IP'OISIÍ'alVtti IP řeď lSiUalTIlTIÝ soud 
Oenžnodlfi.J,.52J_ji!,st _v4záll 1!/,{!-te.ridZně.,práVJnímirJ,činky . vyhlášení 
stanného práv{l, t j. uzná-li obžalovaného vinným, musí uložiti trest 
smrti). 

'etJ:.l1olto~Qll-,o lh~aVITIfun IPlře'll~oem.í ~olcl,~fší vš,i,ohn[ SIOIUJdic.i lza;pdk%\va
teil, § 444 (§ 531 i rozsudek). 

ť) ~Proti rozsudkům stanného soudu není opravného prostředku; 
žádost za mi1osTnem"á odkl:ú:lnéhoúčiřiktClii§.Lsmrtfri1á se vykonati 
do dvou hodin po' vyhlášení rozsudku, jen na výslovnou prosbu od
souzeného možno mu povoliti třetí hodinu k přípravě na smrt (§ 445, 
.§ 552 do 3 hodin). 
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B. Řízení o zločinech porotních před krajským soudem .. 

Podle zák. z 15. dubna 1920, Sb. č. 268, jímž proveden § 95.4 úst. 1., 
může působnost porot býti zastavena na čas, nejdéle na rok, jestliže 
nastaly události, pro něž jest se obávati, že nebudou nalézati právo 
nestranně a neodvisle. Zastavení může býti obmezeno na určité ob
vody a určité trestné činy. Učiní tak vláda, vyslechnuvši nejvyšší 
soud, jest však povinna působnost porot obnoviti, jakmile jedna 
z obou sněmoven Národního shromáždění nebo výbor podle § 54 úst. 
1., jemuž usnesení se má předložiti, o to žádá. 

Zastavení porot má účinek, U trestní řízení pro činy, jichž zasta
vení se týče, řídí se předpisy platnými pro činy, jež nenáležejí před 
porotu. 

Jde-li však o zločin, na který jest ustanoven trest 
s m r t i n e bon a s v o bod ě d e I šíp ě t i let, koná se hlavní pře
}íčel11Í přreld sloudem šesti souc!Jců, z mirchž jeden p.ředseld'á (zachován 
v platnosti čl. XXX. 1). 
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HLAVA III. 
v 

Rízení opravné. 

§ 1. 

Pojem a rozdělení' opravných prostředků. 

Opravný prostředek je procesní úkon, jímž osoba na procesLt 
zúčastněná, zpravidla strana, dává podnět k tomu, aby nějaké opa
tření neb rozhodnutí soudu bylo přezkoumáno a opraveno. 

p_odle důvodu, proč strana opravného prostředku užívá, členíme je 
ve dva druhy; Buď totiž strana má za to, že byla porušena pravidla 
týkající se 4 í ze n í, nebo, že zkrácena byla46zhodnutím ve věci 
samé; pokud pak jde o rozhodnutí ve věci samé, může vada spočí
vati buď v tom, že skutečnosti, o nichž se má rozhodnouti, byly ne
správně zjištěny, nebo, že správně zjištěné skutečnosti byly sub-· 
sumovány normě, jež se na ně nevztahuje. Toto rozlišení opravných 
prostředků vyplývá z pojmu procesu, jenž jest právně upraveným, 
dějem, neboli postupně se vyvíjejícím právním poměrem, jehož cílem 
nebo právním výsledkem je rozhodnutí, jaké opatření na základě zji
štěných skutečností odpovídá objektivní normě~odinínkou správ-
ného rozhodnutí je tedy dvojí věc: jednalčsi1rávn;;t'~jištěných sku-
tečností a správná jejich právní subsumpce, jednaklpodmínka a7á-· 
ruKa "této meritorní správnosti, totiž ~etřenLd2rocesních norem" 
Ovšem nejsQ.u všechny procesní normy stejné váhy; některé mají 
ráz pouhých předpisů pořádkových, druhé však činí pl"oces vůbec 
neplatným. Tu tedy mluvíme, hledíce k tomu, že proces je právní' 
poměr, o důvodech zmatečnosti, poněvadž byly porušeny tak pod-o 
statné předpisy, že procesní právní poměr vůbec nevznikl - když: 
bylo pokračováno, ač tu nebylo procesních podmínek, - anebo že 
vzniklý procesní poměr zanikl proto, že některý z účastníků porušil 
podstatnou podmínku platného procesu. Jestliže tyto podstatné vady
činí řízení neplatným (judicium nullum, nonest-judic~tum~Jčlrirhg~~ 
iežnedotýkají se platnosti procesu, řízení naříkatelným. t.. i. úča'srník 
má právo vadu vytknouti a žádati nápravu. Mohli bychom tedy tří-
díti opravné prostředky podle toho, zda jimi jsou vytýkány formální 
či materiální vady rozhodnutí, v obou skupinách pak lišiti dvě třídy~ 
ve skupině vad formálních důvody zmatečnosti a důvodynafík:atel-
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~nosti, ve~_~kJ:!pin~ vad m<tte:IiálníchvadY_llhvní a vady skutkov~ho 
~~jiŠf~I}í: M~l())lQbychom móhli oIJravné-pr~středky rozlišiti ve 
stížnost jako' prostředek, jímž naříkáme rozhodnutí,\ ~matečliCstíž-

-':::.-..-::::-::-:--=~'-"- .. '" ____ _ __ v ___ .-___ ~~_~ __ ·?~_v. -.-------- _ ~ __ ,,~ ___ ... ____ ,_._ 

nos!, iIz llplatiíu)eme Jeho_ n~platnost, a v.:)odvolání možn~ z důvodů 
právních a důvodů skutkových. S jiného hlědl.skise jindy třídí oprav
né prostředky v ty, jimiž vytýkáme poklesky právní, ať se dotýkají 
práva procesního neb materiálního, a v ty, jimiž vytýkáme vady 
-skutkového zjištění. Nebo jest možno tříditi opravné prostředky podle 
povahy úkonu, jemuž jimi odporujeme, kde pak zvláště lišíme oprav
né prostředky proti rozsudkům a proti jiným rozhodnutím soudu. 
Prakticky nejčastější je jišení opravných prostředků podle formy ří

.'zení, k němufIírndá~áme podnět, _ neb~ť je jasno, že procesní před
pisy-muSfnejen stanoviti podmínky opravného řízení, nýbrž i jeho 
formy. Tu pak zvláště důležité jest rozlišení opravných prostředků 
proti konečnému rozhodnutí, k němuž proces směřuje, proti roz
sudku, od opravných prostředků mířících proti jiným rozhodnutím Cl 

·opatřením soudu, tedy zvláště proti t. zv. opatřením, řídícím postup 
procesu. Tak platné právo liší opravné prostředky proti rozsudku 

· (zmateční stížňost a odvolání) od (>pravných prostředků proti jiným 
-rozhodnutím neb opatřením, jež nejčastěji jmenuje stíŽ];lOstí. 

Bledíce k různostem řízení, k němuž opravným prostředkem dá-
'~~mepodneI;1ršíme pak- .~ -
:y?tp!av,~~IJl"Ostředk~ súčinkem ocili;Ii.!.c1ntma. Q~Z; tohotoj~in~1.l 

'podle toho, zda podání opravného prostředku brání provedení toho 
rOZhonutí, pi6tiilěmuŽmíří n~b~ ne;- - -- -.-,-- -
I pravné prostředky s účinkem devolutivnírn a bez tohoto účinku fi _~ - - - _ __ 

-P'h.clle toho, zda k rozhodnutí o něm povolán je soud hierarchicky nad
.řízený soudu, proti jehož rozhodnutí opravný prostředek míří~ nebo 
zda p něm rozhodnouti může nebo musí tento soud sám; 

.~: opravné prostředky s účinkem kasatorním nebo bez tohoto 
účinKup-odle toho, zda rozhodnutí, jehož opravným prQ.středkem se 
dOmáháme, spočívá jeňvé zrušení toho rozhódnutí, proti němuž míří, 
-kdežto další řízení se pak zase koná před první stoIi~T-nebo zda soud, 
· jenž rozhoduje o opravném prostředku, zároveň také sám napraví 
· chybu, jíž_první soud se d'opustil. 

Bezpečnost právní toho vyžaduje, aby otázka, bude-li soudnímu 
rozhodnutí neb opatření odporováno, byla v určité, obyčejně krátké 
·době vyjasněna. Proto dává procesní právo zpravidla účastníkům 
-určitou lhůtu, v níž mohou opravné prostředky s účinkem podati. 
·{)pravné prostředky, které jsou vázány lhůtou, nazýváme, řádnými 

",,/"1"-"'-
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~ynými.prostře9.!{Y. ~ zll!e§kánL.i~to..:.::lhůJ~jest,že~ vadě 
řízení nebo rĎzhodnutí nelze m(oapor.-C;vati, čili, že i vadné rozhod
nutí stává se platnou -CdruhotrlOu) normou,čilinabývá právní moci.. 
Praktické potřeby však pudí zákonodárce, aby uznal, že i rozhodnutí, 
které nabylo právní moci, možno. odporovati. .Pak mluvíme o mimo-· 
ř~dných opra vnÝslLm:~~tře,dcich •. 

- Opravným prostředkem není: 
1. Odpor čili námitky proti spisu obžalovacímu, poněvadž tu se ne

odporuje rozhodnutí neb opatření soud~,' nýb~Ž procesnímu úkonu 
~juhé strany. Připouštěje námitky proti spisu obžalovacímu, trestnf 
řád jen stanoví dvojí formu, v níž získává se podklad pro další řízení: 
buď je tímto podkladem jednostranné prohlášení žalobcovo, obžaloba, 
tak,jak ji žalobce podal, nebo tato obžaloba předem soudem k pod
nětu obžalovaného co do přípustnosti a do příslušnosti soudu pře
zkoumaná. 

2. Dozorčí stížnost podle § 15, doplněného § 78 zák. o org. s., neboť 
tu nejde o výkon soudní moci, nýbrž o výkon justiční správy, jak pa
trno z toho, že llejvyšší instancí je tu ministr spravedlnosti. Ovšem 
může býti i toto správní řízení tr. ř. upraveno, čímž se však nestírá 
hranice mezi justiční správou a soudnictvím, spočívající podle § 96 a_ 
98.1 úst. 1. v tom, že justiční správa nesmí omezovati volnost soudu 
ústavou zaručenou, říditi se při svém rozhodování jen záko
nem. Rovněž správní stížností jest stížnost podle § 39 proti rozhod
nutí vrchního soudu o zápisu do seznamu obhájců. 
Nahoře uvedená rozlišení jsou ovšem čistě teoretická. Jako 

v trestním řízení vůbec rozhodná jsou pro skutečnou úpravu i hledis
ka praktická, jež vedou často zákonodárce k tomu, že třídí opravné 
prostředky jinak, než teorie. Neboť zákonodárná technika toho vy
žaduje, aby jedním jménem shrnuty byly opravné prostředky, pro 
něž platí stejné předpisy procesní, třeba by právní jejich rái byl jinak 
rozdílný. Základem rozlišení platného práva je rozlišení opravných 
prostředků v ty, jež míří proti rozsudkům, a ty, jimiž jiným rozhod
nutím a opatřením soudu odporujeme. L. 13, 22, 44, 47. 

§ 2. 

Stížnosti. 

Opravné prostředky, jimiž se odporuje íiným rozhodnutím a opatře-~ 
nfmso1.ldu, než rozsudkům, shrnujeme názvem stížnost, třeba by tr. L 
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tyto opravné prostředky jednotně neupravoval, ba. ani neměl pro ně 
jOOlJi011mélho nálz'VIU (viz jinak § 363-370). 
i_J~iípady, kdy tr. ř. připouští stížno~t, jsou: 

1. Proti rozhodnutí vrchního soudu, n a ř i z ují c í m u delegaci, 
může si žalobce i obviněný~ stěžovati do tří dní od oznámení delegace 
stížností, kterou jest podati u soudu, který oznámil usnesení o dele
gaci ao níž rozhoduje nejvyšší soud. 

2: V řízení přípravném, a to ať bylo vedeno ve formě přípravného 
vyŠetřování nebo vyhledávání, a ať vyhledávání vedl soudce vyše
-třující neb soudce okresní (§ 88.2), dále v řízení po podání spisu ob
žalovacího, pokud tu ovšem soudce vyšetřující neb~.()kresní je činný 
-tdqpll1nění dŮJkiazů· lPocLIe § 224,276,jinak ~§ 363.1 in line f Jest IPfiOIti 
jakémukoliv »nařízení neb průtahu« soudcpvll přípustná stížnost. 
siánost tato~ pódobá. se--ciózoré stížnosti, poněvadŽ jest možno jí 
oc!porovatl nejen usnesení nebo opatření soudcovu, nýbrž i průtahům, 
jež- iinak jť,m prostředkem § 15 lze sta viti, dále. v tom, že kruh osob 
k stížnosti oprávněných neomezuje se na procesní strany, nýbrž za
bírá každého, »kdo se má za stižena«, a konečně v tom, že není pro 
tuto stížnost stanovena žádná lhůta. Poněvadž však nepochybně lze 
-tímto opravným prostředkem domáhati se také změny výroku soud
·covského, který jest výronem jeho soudcovské pravomoci a rte jen 
jeho funkce jako orgánu justiční správy, dlužno i tuto stížnost za
řaditi mezi opravné prostředky soudní. Stížnost tato ()~kl!i<:lnéllO 
účinku nemá, vyjímajíc případ § 108, t. j. případ, kdy soudce uložil 
trest po řádkový tomu, kdo se při jeho úkonu vzpurně neb urážlivě 
choval. O stížnosti rozhoduje radní komora v sedění neveřejném, vy
sile1cbi11iO!Uc (,á :to ,i 've věcledh SI(litilkl1olmo~aJiolbn1ch) IstáJÚ11Iíillo ~ásl1m[)lCe 
ii113."pooěkud odchylně § 363, jenž připouští, hledíc k tomu, že vy-
hledávání povede zpravidla státní zástupce, stížnost i pmtí němll 
§ 364.1t /,. 

3. P~oti rozhodnutím radní komory není zpravidla opravného pro
středku. Jen rozhodovala-li radní komora o stížnosti proti rozhodnutí 
neb opatř~~í '~~udce vYšetřujícího _(okresního), je možná stížnost, ale 
jen v těchto případech: 

a) jde-lio~~loučení trestní věci z řízení jednotně vedeného; 
b) jde-li o uvalení neb zrušení vazby; 
c) jde-li o určení částky vyručovací {její výše a způsobu); sporno, 

zda též, jde-li o její propadnutí ne~_,l1y~Il!ěIlí; hledíc na § 193.3, zdá 
.se, Že altlo;iakvýslovnl§36S:6.-,TlŤěcl1to' [JříplaJdJech sltě~olvl!lJtd sli IT11Iorrl'Olll' 
<obě strany, ať rozhodnuto bylo positivně nebo negativně; 
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d) žalobce sLlllůže stěž.ovati do zamítnutí návrhu na zahájení pří
pravného-vyŠ~třování nebo do jeho zastavení. 
- Také tato stížnost nemá zpravidla odkladného účinku. Výjimkou 
má podle § 197 odkladný účinek stížnost státního zástupce do usne
sení radní komory, jímž byla vazba zrušena, ale jen tehdy, opoví-li 
státní zástupce svoll stížnost ihned při vyhlášení usnesení a provede
n ji do ,tří d,llJí (§ 353). 

O stížnosti, kterou podati jest do tří dní, rozhoduje vrchní souJ 
v sedění neveřejném, vyslechna vrchního prokurátora. Při tom však 
jest jeho volnost přezkoumávati výrok radní komory omezena t. zv. 
zákazem reformationis in peius, t. j. předpisem, že výroky, proti nimž 
stížnost l1e,w.Jtk nemůže opraviti v neprospěch óbžalova.ného, jinak 
však jest oprávněn naříditi, aby se odstranily vady řízení i když 
-proti nim nebylo si stěžováno, ano i když stížnost proti nim je ne
přípustna. 

Podle stejných pravidel řídí se stížnost do usnesení radní komory, 
jímž podle § 20 zák. o potravinách, ř. z. č. 89/97, vyřkla propadnutí 
předmětů trestného činu, když nebylo lze provésti stíhání a odsou
zení určité osoby. Analogická stížnost jest proti rozhodnutí s o u d u 
{tříčlenný senát, § 13_ posl. odst.), o návrhu na propadnutí zvířat a 
zvířecích surovin nákazou nebezpečných, podle § 72 zák. o nakažli
vých nemocích zvířecích, ř. z. č. 177/09, jenž však se nedovolává 
:§ 114, takže tu neplatí přezkoumávání prvního rozhodnutí přes meze 
stížnosti; . omezení zákazem reformationis in peius tu však podle 
,obecných zásad platí též. 
./ 3. Byl-li návrh na uvalení vazby učiněn v obžalovacím_spisu, při
;ouští §' 208 důsledně, aby i tu byla přípustná stížnost proti rozhodnutí 
radní komory, která v případech pochybných o tomto návrhu rozho
,d1.de:Zvláštriostí této stížnosti jest, že má podle § 210 stejné účinky 
jako námitky proti obžalobě. 

4. Jakmile obviněný byl dán v obžalobu, koncentruje ~e řízení 

v hl~';rrlPřeliče~í, a moc soudní doposud vykonávaná soudcem vy
šetřuÚ~Ún a radní komorou přechází na nalézací senát a jeho před
sedu. Vyjímajíc případy § 224 a 276, kdy na čas věc zase se vrátí 
k vyšetřujícímu soudci, kdy co do opravných prostředků podle §113 
,obživne zase pravomoc soudce vyšetřujícího a radní komory, stojí 
tr. ř. na stanovisku, iése nepřipouštějí iiné opravné prostředky než 
ty, které jsou dány proti~~zsudkiiNeboť řízení, jež dospělo do_tohoto 
stadia, nemůže se jinak skon~iti, než rozsudkem. I!Il1. vzniKla v plat
ném právu mezera, často citelná, pokud jde o ta rozhodnutí soudu, jež 
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nelze pojmouti do rozsudku, a při nichž přece - poněvadž zákon jiný 
opravný prostředek, než ty; které jsou přípustné proti rozsudku vý
slovně nevylučuje - vzniká otázka, zda jsou konečná, či možno-Jí 
jim odporovati. Zásada, že rozhodnutí nalézacího senátu je konečné, 
hodí se na případy, kdy též v přípravném řízení radní komora roz
hoduje s konečnou platností. Jak však v případech, v nichž v pří
pravném řízení se připouští stížnost proti usnesení radní komory? 
Prakticky tu jde o vyloučení, trestní věci, určení sumy vyručovaCÍ a 
rozhodnutí o vazbě. Pokud jde o vyloučení trestní věci, obsahuje 
o věci ustanovení § 263 a 281.7 a 344.6. Rozhodnutí o vazbě nebo 
o vyručení může se však státi také mezi hlavním přelíčením (na př. 
zároveň s usnesením o jeho odročenO, aniž je možno neb účelno 

mu odporovati opravnÝm prostředkem proti rozsudku, nebo v době 
mezi vynesením rozsudku po případě i podáním opravného prostřed
ku a rozhodnutím o něm. Tu jest myslím na místě analogie § 114, jež 
kryta je předpisem § 15 (argum. a contr. § 284 in fine, jenž stanoví 
výjimku, že totiž proti propuštění z vazby osvobozeného obžalova
ného, stalo-li se ihned při prohlášení rozsudku se nepřipouští opravný 
prostředek). 

5. V řízení o obnově přípustná je stížnost: 
afpodi~§ 352 proti usnesení radní k~mory, jímž rozhodnuto o ná

vrhu žalobcovu na-obnovu řízení skončeného před počátkem hlav
i:riho přelíčení; 

b) podle § 357,proti rozhodnutí krajského soudu o žádosti za ob
novu. 

Stížnost podati jest vos mi. dnech a v obou případech rozhoduje 
o ní vrchní soud v sedění neveřejném. 

6. Rozhodmitíióudu o útratách možno podle § 392 odporovati stíž
ností vždy, kdykoliv jemu, poněvadž nezávisí na výroku o vině, ne
lze odporovati opravným prostředkem proti rozsudku. Právo k stíž
nosti lllá každý, kdo výrokem byl postižen, tedy na př. i svědek 
a znalec co do poplatků jim soudem (třeba soudcem vyšetřujíCÍm 
resp. radní komorou) přiřčených neb odepřených. O. stížnosti, již jJQ=
dati jest do čt r n á ct i dní, rozhoduje vrchní soud (vždy, vyjímajíc 
-ří;ení přestllpkové).Jd~~I(o'vyrok o ned()bytnosti útrat, jež tím při-
padá. hraditi státu, jest ke stížnosti legitimován státní zástupce, a to 
i ve věcech soukromožalobních (rozh. v. sb. 3117/5). L. 144. 

7. V řízenLQPIav_ném_j~~t podle § 2 novely ř. z. Č. 3/78 přípustná 
stížnost proti rozhodnutí krajského soudu, jímž byla zmateční stíž
nost a Hmine odmítnuta. 
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Stížnost podati jest do tří dní a rozhoduje o ní nejvyšší soud. 
8. Učiní-li soild 'rozhodnutí za výkonu trestu Jna př. o výkonu 

trest;-~-samovazbě, přiznání výhod politického vězně), jest možno 
si stěžovati jen podle § 15. 

9. V řízení přestupkovém jsou přípustné stížnosti: 
a) podle § 478 proti výroku okresního soudu o odporu obžalovaného 

proti kontumačnímu rozsudku; 
b) podle § 480 :proti od~pření obnovy; 
c) podle § 481 vůbec ,proti jakémukoliv rozhodnutí soudu okres.., 

ního, pokud mu nelze odporovati odvoláním z rozsudku. 
Stížnost se podává do tří dní a rozhoduje o ní soud krajský (také _ 

jde-li o útraty). 
10. V řízení tiskovém jsou přípustné stížnosti: 
a) J),O<:lJe § 491 proti výroku soudu o náhradě za zabavení tiskopisu 

uhaslé nebo zrušené; . 
b) podle § 494 jest přípustná stížnost proti výrokům podle § 487 

(soudní zabavení), 489 (potvrzení neb zrušení předběžného zaba
venífa§493(objektivní nález). L. 185. 

O stížnosti, již jest podati do o s m i dní, rozhoduje soud nadřízený. 
O případnýc~ stížnostech v jiných řízeních odchylných viz nahoře. 
§ 363-370 ve ,spojení s § 347-362 upravuje otázku stížnosti jednot-

ně a tudíž souSltavněji a z,půsotJem vyčerpávajícím. 
11._0 dpor liší se od ostatních stížností tím, že nemá účinku d~

volutivního. 
a) Svědek nebo znalec k hlavnímu přelíčení obeslaný (v řízení 
-'--'---~-- ~-

přípravném platí § 113), jemuž pro nedostavení se byl soudem ulo-
žen pořádkoyý trest (od '50-500 K), po případě uložena náhrada, 
zmařeného přelíčení, má podle § 243 právo podati odpor; 

b) podobné právo má podle § 24 zák. o seznamech porotčích, Sb. 
č. 278/19 lmmtce,jenž..se nedosta.vLk.hlavnímu přelíčení nebo bez 
dovolení předsedy se vzdálí, a jemuž proto byla uložena peněžitá 
pokuta Geho-poměrÍt~ majetkovým přÍtněřená). ' 

Odpor podati jest do osmi dní a to buď J...,J?.t:Qto, že obsílka nebyla 
nákžitě"doručena, nebo nepřed~ídaná a neodvratná překážka za~ 
bránila mu se dostaviti,.. 2. proto; že výše trestu neb útrat není ve 
správném poměru k jeho zavinění neb,následkům nedostavení. V pří":' 
padě 1. domáhá se stěžovatel promiň~tí, v případe '2. ~mírnění trestu 
resp. útrat. 

O odporu rozhoduje soud, jenž výrok učinil; dalšího opravného pro
stř,edlm 'l1Jelll'Í (jedJnol{Úlšeii § 142, 173); 
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c~ O~~<!~oru postiženého proti objektivnímu nálezu ve věcech tisko
výeh IP!()~c1},e § 493, § 601 !bYlla ř;e,č nahoře; 

d) ,o odporu v řízení proti nepřítomným v. § 427 a 478. 

§ 3. 

Opravné prostředky proti rozsudkům, 

A. Zmateční stížnost proti rozsudkům krajských 
a' p()rotních soudů. 

. ErQ.ti rozsudkům sborových soudů připouští trestní řád jen zma
teční stížnost a odvolání. Důsledkem zásady přímosti a ústnosti ne
míří žádný z těchto řádných opravných prostředků proti skutko
vému zj.ištěm;Í Oiln:ak § 464.2 a § 390); i'en:weJla výjimečně a v míře 
velmi omezené možno vady skutkového zjištění napraviti mimořád
ným opravným prostředkem, t. j. mimořádnou revisí podle § 362, 
§ 417} o níž viz níže str. 212. Možno tedy vytýkati proti rozsudku 
vždy jen poklesky proti právním předpisům. Hranice mezi zmateční 
stížností a odvoláním tedy není v tom, že by jedním opravným pro
středkem se uplatňovaly vady právní, druhým vady skutkového 
zjištění, ani v tom, že jedním by se uplatňovaly poklesky proti právu 
formálnímu, druhým poklesky proti právu materiálnímu nýbrž zma-, --
t~ční stížností lze vytýkatijélk !1rčité poklesky proti právu formál-
nímu, takurčitép'okiesky proti práv~ materiálnímu, iatím co (ldvo
Íáním se uplatňují Hné j)Qki~;ky 'pr~ti"právu 11.1at.eriálnímu {; pod
statě proti normám soukromého práva a volnému uvážení při stano
vení trestní sankceknba oprgy.l!é.IJro.stř~dky proti rozsudkům mlljL 
zpravicila (viz § 1 nov. ř. z. č. 3/78) účinek devolutivní a suspensivní 
{§ '284.3, výjimka v § 278.1), zmateční stížnost zpravidla účinek kasa- ' 
torní. 

Pokud jde o oprávnění k zmateční stížnosti, stanoví především 
§ 281 obecnou zásadu, že proti osvobozujícímu rozsudku nelze nikdy 
zmart)eČltlí ISltíi~IlJOISot IPIO!dCLtC lVe ,p;rIOISIP ěč1i lobžw10lVlarného (v."v Ý jimku 
v §371,Jeni s,p,rdvně při.hUŽík tamu) že ťo~~abazený abžalavaný 
lnz'íže mUž zájem na změnění mzsudku, paněvadž je mažný asvabazu
jící razsudek i tam, kde saudce má} třeba mylně} za ta, že obžala)vaný 
se trestnéhO' čmu do,puslfil, ale že odsauzení je vylaučeno na př. prO' 
promlčení, amne,stii apod,). :p!f'O~[ odsl1lzuiídmu 'l1olzsudllm j,e však ,~ma
teční stížnost přípustna jak ve prospěch, tak v neprospěch odsouze-
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ného. V neprospěch obžalovaného může zmateční stížnost podati jen 
státní zTstupce;nebo {při soukromožal~bllÍch věcech) soukromfža

'Iobce. Ve prospěch odsouienéllO může zmateční stížnostl2odati i on 
-sám: i'jeho' manžel (manželka),' příbuznivjinU' ~~estupné,neb .se,
stupné, jeho poručník a státní zástupce; proti jeho vůli však jen otec 
n,~bo lP/OImČlníJk, j,e'-Ild 'm.,ezl1e,niJý {§ 282, srv.~,§J347, 348) . 

.. Zmateční stížnost podaná ve prospěch odsouzeného osobou, jež 
ktomu proti jeho vůli nen~p~áv~ě~~, ;;;á's~~~'~~di~'§ 397' oz~á
niij! tehdy d~,~li -vtU~~2;b~; ztohoacontr. plyne,že jinak (není~iive
V:Clzp,ěl.J;~l!!.tt,Qfl1él..f11:():vatin~musí, takže jen výslovné jeh~ prohláš'e:
ní (na př. vzdání se oprav. prostředků) takové osobě toto právo béře . 
Poněvadž opravný prostředek, třeba by se mohl podávati dvěma 
úkony (ohlášením a provedením) je jediný procesní úkon, není pří
pustno, aby obžalovaným ohlášená zmateční stížnost byla provede
na jino'u osobou k podání zmateční stížnosti oprávněnou a naopak 
(v abau' směrech ji1U/Jk § 348.3 a 359.4). 

Při stanovení lhůt k podání zmateční stížnosti rozeznává zákon, ------- -- -- ~-- -------- _. - - - -- -- - -

chtěje období pochybnosti, zda rozsudek nabude právní moci, co 
nejvíce zkrátiti,_ lhůt1:1:_Lo,<povědi,t. j. k projetu vůle, že nemíní se 
rozsudkem spokojiti a lhůtu k provedení zmateční stížnosti')LLkJ.p.f-:. , 
málnímú splnění toho, čeho k' platnosti zmateční stížnosti je třeba, 

'-----. -
a co opatřiti vyiaduje často delšLdohy, než rozhodnutí, zda strana 
-~~~bo 'nechce rozsudku odporovati. PrQ opověď~1llateční stíž: 
nosti jest lhůtq, třídetlJl,í, počítaná od prohlášení rozsudku, stalo-li se, 
jak je tomu zpravidla, upřítomn()stLl:tbžalo'vaného.Byl-li -rozsudek 
výJimečněprohláše~~ n~I;řÚ~m~~sti obžalované.ho (§ 234, ale zajisté 
i v případě § 427 a v případě, Že se obžalovaný před prohlášením 
rozsudku vzdálí), počítá se tato lhůta od vyhlášení rozsudku obžalo
vanému soudce~k tomu urČenÝil1, nebo (v případě § 427) nestalo-li 
se tak, od doručení opisu. Výjimečné odsunutí počátku lhůty při vý
hradě stíhání jiného činu v. § 264 in Hne. Pro příbuzné (ne tedy pro 
státního zástupce) oprávněné podati zmateční stížnost v jeho pro
spěch běží lhůta oď téhož dne jako obžalovanému. 

Stejná práva co do opravných prostředků jako obžalovaný mají 
podle § 23 zák. o urážkách tiskem, Sb. č. 124/24, také vydavatel a 
vlastník periodického tiskopisu. I{ O jiných osobách zúčastněných na 
straně obžalovaného viz výše str 98.) 

Pro žalobce běH lhůta,. lLP,IJ.oyědCy~cly o<i_prQhlM~n.1. r02;s!ldku. 
Opověďzmate-ční stížnosti má účinek odkladný, avšak propuštění 

'-Osvobozeného obžalovaného z vazby se odkládá jen, podává-li zma-
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teční stížnost státní zástupce, opovi-li ji hned při vyhlášení rozsudku 
II je-1iJu nebezpečí ú.těku (§-284.3,p~dl~ znění zák~ i.z. č. 142/12). ' 

K provedení zmateční litjžnosti dána je lhůta osmidenní a to od 
OPovědi zmateční stížnosti.Žáda1-li však stěžovatel buď při opověd.r 
nebo před ní o doručení opisu rozsudku, počítá se tato lhůta od do
!ruoemi {§ 285, po,nekud odchyZn~ § 352). P.!I()Iv,edeil1iÍ jei!llUJÍlt11é tam, ~d'e 
vlO/POIvMi I11lemJÍ lPř,elSlně IJJ.Vleden ~dů\Vlod zmalte,oruOlsrm, IVin ,čemž mw>í býti 
uvedena skutečnost, v níž stěžovatel vidí důvod zmatečnosti. Neboť 
tyto údaje jsou podle § 285 a § 1 al. 2 nov. ř. z. č. 3/78 podstatnou 
náležitostí zmateční stížnosti. Jsou-li tyto údaje v opově di, pak jest 
provedení jen právem stěžovateli daným k tomu konci, aby molÍI 
svou zmateční stížnost podrobněji odůvodniti. 

Co do formálnosti Jlllzmateční stížnost býti podána~dvojmo, § 285, 
a má, nepodává-li zmateční stížnost státní zástupce, ta její část, jež 

, ob'šanuje udání důvodů zmatečnosti, býti podepsána obhájcem anebo 
dána do soudního protokolu. (§ 1 Č. 3. DOV. ř. z. Č. 3/78, viz i § 8l.) 
Zmateční stížnost může býti odvoláIla do 'chvíle, kdy nejvyšší 

soud, konal-li o ní ústní přelíčení, se odebírá k poradě (analogon 
§ 259.2), po případě než o ní v neveřejném sedění rozhodl. 9dvolati 
lJlgže ovšem jen ten, kdo ji podal; jen obž.aloyaný může odvolati 
~~a.t~~nL sJížnostpodanou osobou, jež proti jeho vůli k zmateční 
stížnosti není oprávněna. 
Zmateční stížnost včas podanou doručiti jest odpůrci, jenž má 

p r á vodo osmi dní na ni odpověděti. 
Důvody zmatku jsou v § 281 taxative, vypočteny. Jsou to jednak 

poruchy práva formálního (č: 1-8), jednak práva materiálního 
(č. 9-11). Ze zmatků formálních první týká st;9~zenLs,oudu.dlruhý 

/~avného~ř'íieni'(neplatný~konpříp'~~~:U-éÍfO'říze~í zaklád.á z~~- ( 
'"1:ečnost řízení jen, byl:lLpřesQďnOLSiěžovatelův čten zápis o něm)" 
třetL~l5:ových úkonů za hla, vního ~ř~~níPředsevza,tých, J,-ež, z ák,O, n 
výslovně prQhlaš.uje za zJTIatečn~~tý důvod j(;)"tzv. _ (jbecuý 
důvod zmatečnosti. Tím je především, nebylo-li, oněkter~hu 
stěžovatelovu za hlavního přelíčení ucmenem vůbec roihodnuto; 
nebo když bylo rozhodnuto proti jeho návrhu nebo přes jeho odpor 
způsobem, jímž porušen byl jakýkoliv předpis výslovný neb obecná 
zásada trestního řízení daná k tomu, aby se zabezpečilo stí~ání 
i hájení. Uplatněním tohoto zmatku možno nepřímo brojit~proti skut-

VV·\....- ,-,,/''\,/'---......,,--.. ./ ~ v. __ "~_.~·· ~ .~ .. 

kovému zjištění soudu. Neboi omyl při skutKovém zjištění možno 
si zpravidla vysvětliti j~K~/fiásledek toho, že soud nebyl o skuteč
nosti náležitě informován. Strany jsou oprávněnY' na průběli říze'lÍ 

.) 

průvodního působiti, k čemuž zvláště obžalovanému se má dostati 
příležitosti tím, že po každém výslechu má býti dotázán, má-li co 
připomenouti (§248.4). Jestliže tedy soud k takovému návrhu ne
přihlédl nebo svým rozhodnutím znemožnil anebo ztížil opodstatnění 
obžaloby nebo hájení, je pak odůvodněna zmatečnost řízení. 

Důvod 5,6,7 a8 týM, se rozsudku. pŮvodetI} p~ se uplatňuje, 
že rozsudek je, pokud jde o rozhodné skute~nósii~:\rrok: o vině a jeho 
odůvodnění) nejasný, neúplný, sám s sebou v odporu; nejsou-li pro 
tento výrok uvedeny žádné důvody, nebo je-li podstatný odpor mezi 
údaji důvodů rozhodnutí a důkazy, jak písemně byly zachyceny neb 
jak jsou obsaženy v listinách za důkaz s!ouživŠích. I tohoto důvodu 
lze použíti k nepřímému brojení proti skutkovému zjištění, poněvadž 
třeba by soudce podle § 259 nebyl vázán zákonnými pravidly při 
oceňování průvodní moci jednotlivých důkazů, je přece podle téhož 
§ zp.vázán uvésti logický postup, jímž na základě provedených důkazů 
k svému zjištění dospěl. původem šestým se yytýká, žes(}Ud proti
právně odmítl souditi prohlásiv se nepříslušným, důvod~U;:- sedmým, 
že žalobu nevyčerpal, důvodem osmým, že ji naopak překročil. K for
málním zmatkům dlužno konečně přiČIšti i zmatek podle § 8 nov. 

"f-'i:č.3Iif3~t. j. (místní) l)epříslušnost vrchního soudu, jenž vyřkl 
vydání v obžalovanost. 

M(iteriálním důvodem zmatkuje st nespr.ávný výklad trestního zá
kona. Tr.ř.rozeznává poklesek co do otázky, zda čin je činem soud
ně tre'stným, jsou-li tu okolnosti trestnost n'eo'stíhání vylučující a 
je-li tu zákonná žaloba; dále poklesek co do otázky 1!-,~~~ré skutkové 
podstatě jest čin za trestný uznaný subsumovati; konečně poklesek 
co do předpisů o trestání, t. jf .z;5!a uložený trest je po zákonu při 
soudu, o nějž jde, přípustný, zda-bylo správně použito předpisů o pří
pustnosti mimořádného zmírnění nebo záměny, a zákazu reforma
tionis in pe.Ítls. Zmatkem devátým dO}!'l.~]1,!i se Je.dy odsouzený obža
lovaný svého osvobození, žalobce odsouzení osvobozeného, zmat
kem desátým domáhají seobA_stt:.l!-py, odsouzení pro jiný trestný čin, 
zmatkem jedenáctým odsouzení k jinému tres!u, ovšem s omezením 
právě uvedeny-m. (L. 162~) 

Nel;e~Šakvš~chny poklesky, jež postaveny jsou pod sankcí zma
iečnoš"ti, vytýkati) vždy. Omezení v uplatňování jednotlivých důvodů 
zmatku jsou: " 

1. Zmatek čís. 1 (vadné obsazení soudu) lze vYtýka~i jen stěžo
vateli, který jej uplatnil na počátku hlavního přelíčení, nebo dově-
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děl-li se o něm během hlavního přelíčení, ihned, když s'e o něm do
věděl. 

2. Formáltlí chyby na řízení (ne na rozsudek) se vztahující, čís. 2. 
3 a 4 nemožno v ne pro s p ě ch obžalovaného uplatniti, leda 1. je-li 
patrno, že tato vada mohla na rozhodnutí působiti způsobem obžalobu 
zkracujícím a 2. Jestliže mimo to žalQb~elle vadě vzepřel, za roz-o 
hodnutí soudu žádal, a jaknÍilé r()zhodnutí bylo odepřeno' nebovy'-:
hlášeno, vyhradil si zmateční stížnost; naopak ve pro s p ě ch obža
lovaného m o ž n o tyto vady upláíňiti v ž d y, leda by bylo nepo
chybně patrno, že formální vada nemohlá na rozhodnutí působiti 
způslooem IOIbž,aij,oVlaJnému l11elPlřL~nivÝm (§ 281, jinak § 374). Ml1111Víme 
tu o relativních důvodech zmatku. 
Důvody zmatečnosti v řízení porotním vypočteny jsou v § 344. 

Kryií se celkem s důvody uvedenými v § 281 s těmito odchylkami: 
1. Nepřítomnost nebo účast vyloučeného porotce má stejný účinek 

jako jde-li o soudce; 
2. jako zvláštní důvod zmatku (čís. 2) vsunuto, konalo-li se hlavní 

přelíčení. aniž přibrán byl obhájce; 
3. jako vady, jež souvisejí se zvláštností řízení porotního, se 

,uvádějí: 

pod čís. 6 porušení předpisů o dávání otázek; 
pod čís. 7 překročení obžaloby, iežj~tu ovšem.možné jen tak, že 

Qyl~ proti předpisu § 267 dána otázka a bylo na ni odpověděno 
kladně; 

pod čís. 8 nesprávné právní poučení dané předsedou; 
pod čís. 9, je-li odpověď porotcům nejasná, neúplná nebo sama 

s sebou v odporu. 
DŮViOldy Čí,s. 3-6 jSIOjU TlelaJtivl11~mi důvodyzmate'Čl11ostd (§ 373, 374). 
Rízení o zmatečnosti odehrává se jednak u soudu krajského, jednak 

u soudu nejvyššího. 
Krajský soud (jde-li o rozsudek soudu porotního soudní sbor po

rotní) může podle § 1 novely z 31. prosince 1877, ř. z. z r. 1878 Č. 3, 
zmatleČll1Í ISltíŽlnlOsl! ,a iltimd:ne zam]lltllofLliÍli (v § 356 rozšířeno na všechny 
opr(WnlrN'ostředky) : 

~ 

1. byla-li podána opožděně, osobou neoprávněnou nebo takovou, 
jež se jí vzdala. V tomto případě zamítne se již opověď; 

2. není-li ani v opovědi, ani v provedení udán důvod zmatečnosti, 
a to určitými skutečnostmi; 

3. není-li ta část zmateční stížnosti, v níž jest údaj ad 2, podepsána 
obhájcem, leda že by šlo o zmateční stížnost podanou státním zá-

stupcem nebo do protokolu. V tomto případě však má se napřed 
podání vrátiti k odstranění této vady do tří dní. 

Zpravidla bude vada ad 1 patrna již z opovědi, kdežto vada ad 2 
a 3 teprve, když podáno bylo provedení, ano často teprve když stíž
nost byla doručena odpůrci a on na vadu upozornil. Jakmile před
seda zjistí, že tu není důvod k zamítnutí zmateční StíÚlOS-Ú, 'předloží 
spisy vyčkav podle okofnosti odpovědi odpůrcovy nebo projití lhůty 
k ní, nejvyššímu soudu. Proti zamítnutí zmateční stížnosti a limine 
jest stížnost do tří dní k nejvyššímu soudu. Vyhoví-li stížnosti, jde 
v případě čÍs. 1 lhůta k provedení (nebylo-li ovšem zatím již podáno) 
od dořučení tohoto rozhodnutí. 
_~ nejyyššího soudu jedná se o zmateční stížnosti .buď v sedění 

neveřejném nebo veřejném. 
V sed ě n í n e v e ř e j n é m vyřídí se zmateční stížnost: 
A) z a mít n u tím, a to měla-li býti zamítnuta již v první stolici 

nebo uplatňuje-li se. důvod, který v téže věci již rozhodnutím nej
vyššího soudu byl odstraněn, nebo jde-li o zmatek formální a nejvyšší 
soud je jednomyslně toho mínění, že stížnost je bezdůvodná; 

B) vy h o věn í m, když jde o stížnost podanou ve prospě:.:h obža
lovaného, generální prokurátor souhlasí a je patrno, že nelze se vy
hnouti nařízeni nového hlavního přelíčení, a že nejvyšší soud nemůže 
ještě ve věci samé rozhodnouti. 

V neveřejn,ém sedění může také nejvyšší soud si vyžádati od 
prvního soudu vysvětlení o tvrzených formálních poklescích (§ 3 nov. 
ř. z.č. 3/78, § 379,380 s četnými Odchylkami). 

Není-li tu důvodů k rozhodování v sedění neveřejném, nařídí před
seda rok k veřejnému líčení, k němuž obešl~obžalovaného, a jci~.:-li 
o věc soukromožalobní, i soukromého žalobce. Soukromý účastník 
nemaje zásadně pn1va k opravným prostředkům (§ 49.3) se neobe
sílá. Je-li obžalovaný ve vazbě, může jen za sebe vyslati obhájce. 
Jde-li o věc porotní, jest hájení obligatorní (§ 347). 

Při přelíčení před nejvyšším soudem, které je veřejné, nejdříve 

referent vylíčí dosavadní průběh procesu a vytkne sporné body 
stížnosti (pokti'Ci nebyly již v sedění neveřejném jako bezdůvodné 
zamítnuty). Pak obdrží slovo stěžovatel k odůvodnění stížnosti, pak 
jeho odpůrce k odpovědi; obžalovaný neb jeho obhájce má vždy 
poslední slovo. Nepřijde-li některá strana, přečte se její stížnost, resp .. 
ocVp1olvěď (§ :287; § 381,382). 

Nejvyšší, soud zamítne zmateční stížnost, shledá-li ji bezdůvodnou. 
Shledá-li ji zřei1ně svévolnou nebo jen k protahování věci podanou, 
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má stěžovateli anebo pOdle okolností jeho obhájci uložiti pokutu do 
ÚlOO·Kč (§ I) nov. ř.z. č. 3/78podl~ znění§ 6 zák. Sb. č .. 31/29). 

yzná-li zmateční stlžnQsj dŮvo.dnou, rozhodne nejvyšší soud podle 
povahy uplatňovaného důvodu zmatečnosti: 

1. Byl-li uplatňován formální důvod zmatku, vyjímajíc nevyčer-
~~ -,- ,- ~ -,-

pání neoo překročení obžaloby, zruší nejvyšší soud rozsudek, nařídí 
řiOVéhlavnÍ př~líčenr a přikáže věc témuž neb jinému soudu (§ 288 

• Č, 1, § 348.1). 

2. JTyřkl-li sborový soud neprávem svou nepříslušnost nebo ne
vyřídil-li obžalobu (§ 281 č. 6 a 7), nařídí mu nejvyšší soud, aby vy
konal přelíčení a vynesl rozsudek o nevyřízených bodech. 

3 .. Překročil-li soud obžalobu, nebo byl-li uplatňován zmatek mate
riální, zruší nejvyšší soud rovněž rozsudek, ale rozhodne ve věci 
samé. Při tom platí, byla-li zmateční stížnost podána jen ve pro
spěch oI:JŽalova~ého, zIkai reforrn~tioniLin pejus,. t. j. nemůže ob
žalovanému býti uložen těžší trest, než který jej stihl podle rozsudku 
zrušeného. (L. 33.) Jen nestačí-li skutečnosti v rozsudku ~jištěné, aby 
soud o ni opřel své rozhodnutí, přikáže věc témuž neb jinému sboro
vému soudu prvé stolice, po případě příslušnému soudu okresnímu, 
aby věc znovu projednal a učinil nové rozhodnutí (§ 288). Analogické 
zásady platí také o zmateční stížnosti ve věcech porotních. Také tu 
formální vady vedou ke zrušení rozsudku a nařízení nového přelí
čení. Jen byla-li dána otázka na jiný skutek, než pro který bylo ža
lováno (§ 344, Č. 7), zruší nejvyšší soud rozsudek a osvobodí obža
lovaného (§ 348). Materiální zmatky vedou k novému přelíčení jen, 
nestačí-li výrokem porotců zjištěné skutečnosti k odůvodnění od
chyJ\n'éhio IPIMVJruhio llliáz,o,ru illiejrvyšš,Phio 'soludlu (§ 350, § 383). 

Jak při zmateční' stížnosti proti rQzsudku krajského soudu, tak 
souduP()'rotního může ,ovšem důvodem zmatku býti dotčena jen část 
rozsudku. Tu je pak možno, že nejvyšší soud zruší rozsudek jen čá
stečně, na př. P9kud jde o okolnost trestnost vylučující, nebo pokud 
jde o jeden z několika činů, tu pak ovšem jak krajský, tak porotní 
soud musí ty části rozsudku, jež zůstaly nedotčeny, vzíti za základ 
~vého ,11amodloVlální (§ 289, 348.2). ,. 

Také při zmateční stížnosti platí zásada judex ne eat ultra petita 
parhum. Výjimka jest in favorem defensionis jen pokud jde o mate
ri'ální zmatky, a z důvodu ekvity, týká-li se formální omyl také spolu
obžalovaného, jenž jej neuplatňuje. Tu má soud nejvyššÍ postupovati 
tak, jako by také z těchto důvodů zmateční stížnost byla býVala 
podána (§ 290). 

zoo 

Zrušením rozsudku vrátí se věc - s výhradou částí, jež rozhod
nutím o zmateční stížnosti zůstaly nedotčeny - do stadia dání v ob
žalobu, ačli výrok nejvyššího soudu se nedotýká samé obžaloby (na 
př. legitimace k ní). tllavní přelíčení provádí se podle obecných 
zásad, pro rozhodnutí platCvšak ·dvě-ÚchYTkY:T. že soudles·tvázán 
llrávním názorem, jímž vfěto věci se řídil nejVyšší soud, a 2. že 
byla-li zmateční stíŽnost podána jen ve prospěch obžalovaného, platí 
tu záJlmz 'l1ef'Ql1illalt1oll1ŮiS ~1lI Ip<ej\US .(§' 293, § 386). J'ell1 v řízenrr IPtorcltlnrm, 
jde-li o zmatek podle § 260 (neobsahuje-li rozsudek výroku o vině 
aneb trestu), nekoná se hlavní přelíčení před porotou, nýbrž jen nové 
vymesellllÍ IfloIZíslUidlrus.olU<dIt1'ÍIm Isbotr,em iPlolTtOtw]m (§ 349). (§ 371-384, 
386up'raVtuje řízení o zmateční stížností v mnohém směru odchylně; 
iednotlivoSttiuváděti, dokud osnova se nestala zákonem, by nemělo 
smyslu. Nejpodstatnější odchylkla je, že podle § 377 rozhoduje o zma
teční stížnoSlti vrchní soud Iv sedění neveřejném, § 384J, 'byla-li po
dána výhradtně pro zmateok formální.) 

a~/(JdVolání proti rozsudkům soudů krajských a porotních. 

Odvolání je řádný opravný prostředek, jímž se odporuje rozsudku, 
pokud jde o výrok o trestu~jinÝ.G.lJ..!!áslitdcich_Qdso.u:&ení, pokud ne
jde o výklad právních norem, nýbrž?,o použití volnosti, soudu těmito 
pormami ponechatlé".~_ 

V jednotlivostech jest uvésti: Odvolání může mířit: 
l.yroti výroku o trestu, není-TITtidllvodu zmatečnosti podle § 281, 

č. 11, 344, Č. 12. Ovšem nelze každou nespokojenost s výměrou trestu 
uplatniti odvoláním. Omezení možnosti odvolání je jiné u žalobce, 
jiné u obžalovaného. Žalobce se nemůže odvolati jen, ne!?xl::liJrest 
mimořádně ani zmírněn, ani zaměněn, čili byl-li 'yyměřen v mezích 
zákonné sazby trestní. Q~~alovaný se nemůže odvolat!~J:>yl-li trest 
i zmírněn i zaměněn, čili ,použil-li soud obou, možností vyměřiti trest 
/plOd ZiáIkJO/lJltllO!U Isazlbu ,( § 283, jilnlaik § 3-87, 388). 

Naproti tomu bez ohledu na to, byl-li trest mimořádně zmírněn 
nebo přeměněn, možno odvoláním (a jen odvoláním) o~porovati vý
roku o započtení vazby (§ 283.2 podle znění zák. ř. z. Č. 143/13). Od
voláním možno konečně odporovati i"ÝEolm, ie čin byl spáchán 
z pohnutek nízkých a nečestných a že nastává ztráta práva voleb
ního, -nebo že takbvý výrok. učiněn nebyl (§ 283.3 podle znění zák. 
Sb. Č. 263/19 ~l. I. § 1). 

2. Proti výroku o nárocích soukromoprávních může se odvolati 

" ( 



len obžalovaný a jeho zástupci a dědicové (§ 283.4, odchylně § 389t 
-3~ Proti výroku o přípustnosti Qdkázání~do donucovací pracovny 

nebo-polepšovny· ·podle § 7 zákona o tulácích z 24. května 1885, 
ř. z. č. 89, a to ve prospěch obžalovaného, byl-li tento výrok učiněn' 
(třeba s porušením zákona), v jeho neprospěch, nestalo-li se tak. 

4. Za stejných pOdmínek jako proti výroku o trestu(t. j. nelze-li 
podaH -ZmateČní stížnost proto, že byl vý~okem porušen zákon): 

a) proti výroku o dání pod policejní dohled podle § 5 zák. o tulácích 
z Hfkvětna 1873, ř. z. Č. 108; . . 

b) proti výroku o podmínečném odsouzení podle § 7 zák. ze 17. 
října ~i919,Sb. Č. 562; 

c) proti výroku o zařadění do trestního pracovního oddílu podle 
§ 1.3 ~zákona o· trestních pracovních oddílech z 18. března 1921, Sb. 
Č. 129, podle znění čl. 11.1 zák. z 25. dubna 1924, Sb. Č. 80; 

d) proti výroku o přípustnosti zastavení periodického tiskopisu po
dle § -34.1 zák. na ochranu republiky z 19. března 1923, Sb. Č. 50; 

5. Obě strany mohou podati odvolání: 
aj podle § 59.4 zák. o právu pův<Ýdském z 24. listopadu 1926, Sb. 

č. 218, mohou obě strany odporovati odvoláním· objektivnímu nálezu 
v řízení objektivním; 

b) po~~~.lO}. zák patentního z 11. ledna 1897, ř. z. Č. 30, mohou 
obě strany odporovati odvoláním _výroku o náhradě škody. 

Vyjímajíc případy pod 5 uvedené jsou oprávněny k odvolání tytéž 
osoby, jako ke zmateční stížnosti; avšak výroku o soukromopráv
ní ch nárocích (ne také tomu, že výrok ten se nestal) může odporovati 
odvoláním jen obžalovaný, jeho zákonný zástupce a dědic (§ 283, 
iinak § 389). 
Způsob a lhůty k podávání odvolání a jeho sdělení odpůrci jest 

steJné jako při zmateční stížnosfI. Buď v opovědi nebo v provedení 
mají býti přesně uvedeny okolnosti odůvodňující odvolání. Obháj
cem p()d~psáno býti nemusí. První soud je zamítnouti nemůže.·' Od
kladný účinek má odvolání jen, míří-li proti způsóbu trestu (opatření), 
míří-li proti výměře trestu jen tehdy, když obžalovaný neprohlásí, 
že chce trest nastoupiti. O odvolání rozhoduje vrchní soud v sedění 
neveřejném, vyslechna v~cíínilio "pi·oKuraťói--á.' (§'294·p·ódfe znění zák. 
ř. z. 'č. 142/1.2, jtnak § 391, 392). SbOlflOlV!ý soU!d, ISlhJ,e!ďá-M OIdivloll;áIThÍIQ!ďů
VQdněným, rozhodne hned ve věci samé. Při tom sf}omezí na body, 
jl111.~ ~ odvoláním odporuje a béře za základ výrok prvního 'soudu 
o vině i o trestním zákoně, jehož jest na čin užíti. Favor defensionis. 

4,-;--- ~ 

však ()svěsl~tt!e se i tu d~Olíl!!~zI>ůsobem: jednak úloží-li vrchní soud 
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lližší trest jednomu ze spoluvinníků z důvodu, který prospívá i jiným,. 
má postupovati tak, jako by (tito odvolaní byli podali (§ 294.1), 
jednak v tom, že i pro vrchní soud ro~hodující o odvolání platí zákaz 
reformationis in pejus, bylo-li odvolání podáno Jen ve prospěch obža-~ 
lovaného (§ 295.2). . . 

(§ 387-399 upravuje odvolaní v podstatných věcech odchylně, jme
novitě v tom, že připouští v § 390 též odvolání v otázce skutkové, a to 
i ve prospěch osvobozeného obviněného, vždy však jen s účinkem 
kasatorním [§ 397J.) 

Bylo-li podáno odvolání vedle zmateční stížnosti kýmkoliv podané, 
rozhoduje o něm nejvyšší soud (§ 296). Jen v případě, že by zmateční 
stížnost byla p r a v o p I a t n ě odmítnuta' k;~'jským soudem, nebo, 
ke stižnosti soudem nejvyšším, rozhoduje o odvolání vrchní soud 
(§ 2 posl. odst. nov. 3/78). . 

C. Odvolání proti rozsudkům soudů okresních. 

Proti rozsudkům soudů okresních jest jediný opravný prostředek,. 
totiž. odvolání. Odvoláním tím však možno uplatniti jak důvody 
zmatku, tak ty vady, jež před sborovým soudem odůvodňují odvo
lání (odvolání z výroku o trestu), tak konečně vady ve skutkovém 
zjištění (odvolání z výroku o vině). I 

Důvody neplatnosti, jak jsou vypočteny v § 468, kryjí se s důvody 
neplatnosti v řízení před soudem sborovým s těmito úchylkami: 

1. je důvodem zmatku, nebyl-li okresní soud věcně neb místně přk 
slušný; 

2. není tu důvodu zmatku analogického v § 281~; č .. 2,(čtení spiSU 
o neplatném úkonu řízení přípravného); 

3. co do uplatňováníjsou sice také u okresního soudu důvody zmat
ku § 281, Č. 3 a 4 relativní, ale ani žalobce neztrácí právo je uplat
niti, třeba by byl opominul'ia'hr~vního přelíčení chybnému postupu 
se vzepříti a stížnost si vyhraditi. .. 

Výroku o trestu možno odporovati ze stejných důvodů, z nichž 
možno odporovati rozsudku soudu sborového odvoláním. 

Výroku o vině se odporuje tvrzením, že skutkové zjištění prvního 
soudu není správné a cílem odvolání je tu, aby odvolací soud spor- ~. 

nou skutečnost znovu zjistil (§ 464 podle znění zák. Sb. Č. 263/19)~~'---~ 
Co do práva k podání odvolání (L. 132) jso~ podstatné~~<ttj 

řízení před soudy sborovými: 
1: veřejný žalobce se nemůže odvolati ve prospěch obžalovaného;. 
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2. v neprospěch obžalovaného může odvolání podati i soukromý 
mčastník,·a.le jen pokud jde o rozhodnutí o nárocích soukromopráv-
,ních (§ 465). .. , . 

Co do postupu při podávání odvolání jest odchylka v tom, že od
'volání se odpůrci k vyjádřen(ned~;~Č~j~ (§ 466). 

Ojvolájií má, jako' zmateční stížnost, ()<ikl1:l~l!.Jr úgnek se stejně 
vymezenou výjimkou, pokud jde o propuštění z vazby obviněného 
.osvobozeného. Naopak jest i tu přípustno, aby odsouzený trest na
stoupil, míří-li' odvolání jen proÚ·jeho výměru. (§ 466 podle znění 
zák. f. z. č. 142/12.) 

. Odvolání může první stolice zamítnouti jen proto, že _l:J~lo_podáno 
,opožděně (§ 467.5). Jinak je předloží krajskému sou'du, kde se o něm 
jedná napřed v sedění neveřejném, j~ž v řízení odvolacím je obliga
iorní. V tomto neveřejném seděnflň~~~ odvolací soud_()dv~lánís ko
,nečnou platností vyříditi: 

1. zamítnutím, bylo-li vzneseno osobou, jež nemá práva k odvolání, 
bylo-li podáno opožděně, nebo nejsou-li body; proti nimž míří, nebo 
.důvlO!ďy 'I1Je[)I~aJ~I1JaS,ti jledli]oihlfitVě larÚ~!či,tě llViedelThY Otnak § 560.4); 
\ 2. meritorním rozhodnutím, míří-li odvolání tolik9 proti výroku 
Q..treštu neb o nárocích soukromoprávních (§ 469 i. f.); 

3. zrušením rozsud~u a odkázáním věci do první stolice,.ukáie.-li 
~st2. jiŽ při neveÚjné předběžné poradě nutnost opakovati hlavní pře
:iliíČlelllÍ v p1fIVlni ,SltOiliitCi:(§ 470, jinak § 563~564J-·· ,. 

y~ltlJeVieli;eglnénn 's'eděnífiOl~hoidtne slolud ,odVlOll:aiC'Í ,též 10 1P'J1Ů!vlodltlíoh :t1Já
vrzích, jež stěžovatel podle §467 je oprávněn činiti. RozutÍlÍ se, že 
'připustí jen ly průvody, jimiž lze prokázati nesprávnost skutkového 
~zjÍŠtění p~~níhQ~Q~d~~. 'Vtom.to rozsah.u lze též znovu vYslýchati 
~~~ědi{ya znalce již v první stolici slyšené. Jinak se učiní zápis o je
jich výpovědi základem rozhodnutí. .NA-bízené a připuštěné důkazy 
provádějí se zpravidla v ústním líčení-odvoI:ú::ím .. Odvolací soud' 
může se však usnésti, že je dá"'Í>.rovésti »soudcem k to~~~ř'íz'enym({ 
'(zpra vidlasoudcem ohesním)~, T~téTpl:rlC jde~iio-~iÍŠtěnTskuteč
nosti~~ niž se opi;á uplatňovaný zmatek (§ 470). 

ústní líčení odvolací koná se, kdykoliv o odvolání nebylo rozhod
n~ti:rneveřeJIlém:Plat1 pro ně předpisy o hlavním přelíčení 
])řed krajským soudem, ~~Ó~hylk-;u,Že I>IEQID;Q~ti QbŽaio~a~ého není 
-tYéba;leaajakopi6štrédKu-pruvodnfho, také nepřítomnost soukro-
-mého žalobce se nevykládá jako ustoupení od obža1oby, nýbrž jedná 
:-se-6-písertméni jeho od~olání. Také soukromý úča~tník se o ústním 
:11čení vYrozumí (§ 471). 
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Veřejné ústní líčení počíná se referátem, v němž stručně se vylíčí 
průběh věci, podstatné části spisu odvolacího a sporné body z něho, 
plynoucí. Část rozsudku, proti němuž odvolání míří, má se i s dů
vody vždy čísti, po případě i s příslušnÝmi částmi protokolu o hlav
ním přelíčení. Pak následuje případné řízení průvodní, řeči stran a. 
porada soudu. 

- Rozhod.nutí soudu mJlž..e.býti~_ 

1. Soud odvolací..se--P-F0hlá-s-í· nepi'-í-sl-llŠll.ý:m.;. zvláštní wuadje, .i.e".IL .. 
nepříslušný proto, že sOl1d okresní s.oudiLo ~lQč~ho . ..př..e.čln.11. Tu, 
inák návrhu státního zástupce odvolací. soud zrušiti rozsudek oh~=--· 

'-~lIiJO'!SaulČlIU a dáJtl ·tPOI~;;:ěJt k z~_orrJlI1Jém~' ři21e~'í <f47.5.2, . i~~ai·§566:3). 
~:...?a!lIÍtne odvolání buď pro tQrrnálnUeho:v:a.djl, pro niž již první' 

stolicí nebo v sedění neveřejném mělo býti zamítnuto nebo proto, že 
je neuzná odůvodněným. . .. --.-

3~"y'yhov.L~~QdYlllá.nC V tomto případě musí rozhodnouti ve věci: 
samé, jde-li o odvolání proti výroků' o vině neb o formální důvod 
zmatku § 281,15. 8 (překročení obÚlloby), neQ_.někteI"Ý_~1]1aJtlk_l11:tte
'ri'áfrif. Jde-li o jiný formální zmatek, má odvolací soud vždy rozsudek 
-.-,~-- - ------.._------ .-- -" - - - - ! - -

zrušiti, ale přenechává se jeho úvaze,ibzhodne-li sám ve věci samé,. 
--'~~~-~ ~~~ --------------- - -- - --- . 

k čemuž může podle potřeby přelíčení v první stolici opakovati nebo, 
doplniti a při tom ovšem uznaný poklesek napraviti anebo odk~.e-li 
věc k ji n é m u okresnímu soudu svého obvodu. Jen v případě, že 
ťOiTIiáliií vada spočívá y' tom, že soud. neprá.vem vYřkTsvounepří
slušnost-;;;bo·nevyčerpal obžalobu, odkáže soud věc, nerozl1Qdne~iE 
-il~~, té~uŽ soudu okresnímu. .' ,,' .-

Eavor defensionis uplatňuje se tu jako v opravném řízení proti 
rozsudkům sborovycn-s<JUdů:-1áké tu, přesto, že se odvolací soud 
má omeziti na body odvoláním v odpor brané, má ve prospěch ob-o. 
žalovaného hleděti k materiálním zmatkům a k důvodům, o něž se 
opírá jeho opatření ve prospěch jednoho obžalovaného, také tam, kde 
neib~ly UjpiI.atňuv:álny, jalm!by IUjplllMňolVány ib~ly (§ 477.2, § 358). Také: 
tu ip,1wtí ?áJl{;:tAJ:e]O'l1lI1:~'OIllIi,s ~I1J pejrus (§ 477.2, § 362). 

Proti rozhodnutí odvolacího soudu není řádného opravného pro--
st~eclk~' '. . '.---. _..---. 

§ 559-570 upravují olJ)ravný prostředek proti rozsudkům soudů 
okresních (OIdtvolací stížnost) v jednotlivostech odchylně. 

Podle § ,28.4 zák.. o urážkách tiskem, Sb. č. 124/24, platí předpisy o 
odvolání pro vrchní soud, rozhodující o odvolání proti rozhodnuti: 
krajského soudu o přestupku. 
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D. Dovolací stížnost pr()ti rozsudku státniho soudu.' 

Také o opravných prostředcích v řízení před státním soudem platí 
podle § 12 a 23.3 zák., Sb. č. 51/23, subsidiárně ustanovení trestního' 
soudu. 

Odchylka jest v torn, že 
1. jest jediný opravný prostředek, totiž dovolací stížnost; 
2. dovolací stížnost podati lze jen a) pro materiální důvod zmatku 

§ 281, č. 9-11, b) pro hrubé porušení některé stěžejní zásady trestní
ho řízení, měla-li vytýkaná vada rozhodující vliv na rozsudek; 

3. ve prospěch obžalovaného může dovolací stížnost podati jen on· 
:sám, jeho obhájce nebo zákonný zástupce; 

4. o dovolací stížnosti rozhoduje nejvyšší soud. 
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HLAVA IV. 
v 

Rízení opravné mimořádné. 

§ 1. 

Zmateční stížnost na' zachování zákona. 

V zájmu' jednotnosti práva dává § 33 generálnímu prokurátorovi 
právo z moci úřední nebo z příkazu ministra spravedlnosti dovolati 
se rozhodnutí nejvyššího soudu o otázce, zda určitým 1. rozsudkem, 
2. lUIS/lltelSemrum iI1Jebo 3. IPIOIS,nUlPem Itlre,s'tníil:J~ s{oludu (nebo stát. zastupitel
ství, § 385.1) bYtI [lrmr!uše[l Zá)NO[l. I~to ,olp'mv,ný lP'l1olstředek jelslt mimo
řádný, poněvadž může býti podán i když lhůta k řádným opravným 
prostředkům prošla, nebo oprávnění jí neužili. Zmateční stížností pr~ 
zaCilování zákona vytýká se v'ždy jen porušení zákona, t. j. jeho ne
správný výklad nebo nesprávné jeho použití nebo nepoužití. Může 
tu jíti o poklesek jak materiálněprá vní, tak formální, a to nejen o 
všechny ty důvody, jež § 281 a 344 vypočítávají jako důvody zmat
ku, nýbrž i o jakékoliv jiné poklesky, které zákon ani pod sankci 

'--. ~ 

zmatečnosti nestaví. Proto, uplatňuje-li generální prokurátor některý 
důvod § 281 neb 344, není vázán na podmínky uplatnění tohoto dů
vodu v řádném řízení omezující. Konečně nemusí vada týkati se 
hlavního přelíčení nebo rozsudku, a může týkati se rozhodnutí nebo 
postupu kteréhokoUv soudu, tedy Jaké takového, proti němuž řádná 
zmateční stížnost přípustná není, tedy. soudu okresního, nebo kraj
ského soudu jako soudu odvolacího. I proti rozhodnutím a postupu 
státního soudu je zmateční stížnost k zachování zákona přípustna 
(§ 22 zák., Sb. č. 51/23). O tom, je-li přípustna zmateční stížnost 
proti postupu nebo rozhodnutí nejvyššího soudu, zákon se nezmiňuje; 
poněvadž však též neupravuje řízení v tomto případě, jež by zajisté 
lillust~O uÝi1li ,00d!ohYlllrué, II11IOI~nlO soudiltn, iVe j1e 'VIYILučruj.e (tak výslovně 
§ 385.3). IDmrute,Čit1iSltíŽlnolst IPro 'zaJch'Qlvá!1lIÍ ZálNO[lla :můŽle iP10rdaJtti jen 
generální prokurátor. Prokurátoři mají jej prostřednictvím vrchního 
prokurátora upozorňovati na případy, jež pokládají za vhodný pod
klad k takové stížnosti (§ 33 in fine). Řízení se 'koná před nejvyšším 
soudem, ato ve formách jednání o zmateční stížnosti ve ve ř e j
n é m pře I í č e ní. Odchylka je v tom, že 

1. obviněný se líčení nezúčastní; 
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2. rOkhodnutí nemá zpravidla účinku na obžalovaného. Je to jen 
autoritativní rozřešení sporné snad právní otázky, aniž soudy by 
byly vázány mínění nejvYššího soudu vzíti za své. - ~.~ 
Výjimečně však přece projeví rozhodnutío C zmateční stížnosti pro 

zachování zákona své účinky na obviněného. A to: 
1. míří-li zmateční stížnost pro zachování zákona proti r o z,

s u dk u; 
2. byl-li tímto r o z s u d k e m obžalovaný odsouzen k trestu; 
3. uzná-li nejvyšší soud, že obžalovaný má býti osvobozen nebo 

potrestán podle Illlírnější Is:azlbry trestní (v jiné míře to připOllští' 
§ 385.6.) Tu Illl Ů ,ž e ltlej/VYš'š,í lS'olud ibúď lSám nol~hioidJnotUt[ 'Ve věcti samé· 
(obžalovaného osvoboditi nebo vyřknouti trest podle mírnější sazby' 
trestní), nebo rozsudek zrušiti a naříditi nové projednání věd. Pro 
soud, jemuž se věc k projednání přikáže, platí stejné zásady, jako 
kdyby byla bývala podána zmateční stížnost řádná ve prospěch ob
žalovaného, totiž jmenovitě, že jest vázán právním názorem nej-· 
vyššího soudu a že proň platí zákaz reformationis in pejus (§ 293,. 
§ 385.6). 

§ 2. 

/ , Obnova řízení. 
~ . 
('l ,~-! , 

V trestním procesu vždy jde o p6měr mezi obviněným a státem, a 
I . . 

cílem jeho jest, aby tento poměr byl upraven podle norem trestního' 
práva. Aby tohoto cíle s dosažitelnou měrou spolehlivosti se dosáhlo~ 
stanoví trestní řád určité formální předpisy. Porušení ať materiál
ních, ať formálních norem, na tento poměr se vztahujících, jest něco· 
nežádoucího, co snaží se trestní řád napraviti svými předpisy ()
opravných prostředcích. Jako však během procesu nevšímá si vel
kého množství poklesků, zvláště formálních, jež neměly vlivu na 
meritorní rozhodnutí, tak i při rozsudku zájem na právní bezpečnosti 
pudí zákonodárce, aby uznával jej platným, třeba by byl materiálnč
právně vadný nebo vyplynul v řízení, stiženém vadou formální. Po
něvadž v našem právu záleží na stranách, aby případné vady vy
týkaly, uznává zákon za platný rozsudek, jemuž osoby k tomu 
oprávněné neodporovaly včas a v náležité formě, nebo proti němui: 
příslušející jim opravné prostředky vyčerpaly. Právní účinky roz
sudku, jemuž nelze již odporovati, .shrnují se názvem jeho p r á vn í 
il1o~~CAnalogicky mluvíme i o právní moci každého jiného rozhod-· 
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nutí soudního, proti němuž oprávněné osoby si nestěžovaly anebO' 
opravné prostřed~ky a1S-úspěcb.eni-llebo bez něho vyčerpaly. Právilí 
moc f~ýi$~~Y~·dY.2jím v~'hIedu: jest formální potud, že r~zsudku nelze" 

"již odporovati, je materiální potud, že právní poměr roisuukem sta
novený uznává se za platný bez ohledu, vyhovuje-li právu mate~iál
nímu a byl-li získán správným postupem procesním. Z toho patrno, 
že i ty vady, jež zákon vypočítává v § 281 a 344, stávají se bez
účinnýmiOWnvaIesKufí);'}akmilérozsudek, třeba jimi stižený, nabyl 
právní moci.'~) Do posledních důsLedků_'yšak myšlenku právní moci 
rozsudku proy~~tinelze" Jestiť myslitelnobaď:-Že skutk~~ýp~dkl~d 

-rozsudk~ . ~~~že _~~ cn~udr~itelEfm,LlJ~~2.2c~~etlC~i;!i~j"~tftkQ'y';=~, 
:va~~o.~;. ž.~~~~~n,eE!'2§"t2~"11ěillE:.m.Ii!,,,c1ů.Ylr~~ V těchto případech 
přip~!1ští trestní řád zvláštní mimořádný opravný prostře,Q,e,k,.žádQst 
za obnovu řízenÍ. Touto žádostí domáhá se oprávněný, aby p r a v o-
p I a t n Ý rozs~dek-byí zrušen a o věci znov~-řozhodováno: -- ---
Oprávněny k žádosti za obnovu jsou' tyfU osoby,kTeré jsou 

oprávněny podávati zmateční stížnost neb odvolání (§ 354). Soukro
mý účastník (§ 49.3) nemá však nikdy práva navrhnouti obnovu~ 
růy'nezne soukromý Žalobce, který svou žalobu vzal zpět (§ 352.3), 
coŽ' zajisté platí i v případech, kdy pro promeškftní propadné lhůty 
k procesnímu úkonu nastává praesumptio juris et de jure, že od stí
Mní UlSluoIUlpIH.(§ 46.3, § 410). 

Zásada, že ve prospěch osvobozeného obžalovaného nelzeužítj; 
opravného prostředku (§ 281), platí i zde (§ 355, 356). 

Podmínky obnovy jsou různé, podle toho, jde-li o řízení, 
a) jež se skončilo zastavením (v řízení přípravném), zamítnutím. 

obžaloby (v řízení obžalovacím), neb upuštěním od ní (před hlavním 
přelíčením), poněvadž, kdyby žalobce ustoupil od obžaloby v hlavním 
přelíčení, bylo by vynésti rozsudek osvobozující (§ 259.2, § 317); 

b) jež se skončilo rozsudkem osvobozujícím; 
c) jež se skončilo rozsudkem odsuzujícím. 

*) Ně~teří, jako LaHle'r, uznáv,a'jí v,a,dy 1,ak vážné, že kon:v:aleskova-ti ne
mohou a m'lUlVí pak o a,bsol'utní zrmate,čnOlsti na ro'zdí! od zmate,čnosti rela
tivní, .t. j,. tě'ch v,adách, jež [{olllva,le,s!k:ovati mohou. Mám za to, že konstrllJkce 
této t. zv. absolutní zmatečnosti jest zbytečná, poněvadž vyjadřuje prostoU! 
myšlen:k,u, ž'e ne[:ze o \pLatnosti rozsudlku mluviti tam, !kde !postup, jirmž se 
k němu do:spMn, nevyImz'lllje nělkt,elrých z rp'odshtný1ch náležitostí pro'cesu, 
Ill'ení t,edy vů'hec prr-o,c,e'Slem, na IIJoř. řízení 'před rev'o,luČillímtribunálem, vy
nesení wzsu~u be~ 'lP'ředcházeli1cf,ho říz,enía pod. Tím méně možno pova
žovati za rozsudek úkon osoby pa,tmě. choromyslné, na př. rozs,udek z,ešíliv
šího s,ou-dc,e oklf'esní,hn, o-dsoud'ivšího tuIá'ka pro potulku' k smrti. 
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~~~~. Skončilo-li se řízení bez rozsudku, mAže o obnovu žádati jen 
žalobce, a to l?-Jcžalobce veteiný, taJu;ou_krollTý.-Podmínkou -obnovy 
jest, j~tre~tn()_stčinu .ještě promlčením neuhasla a že žadatel může 
uvésti nové průvody, jež jeví se způsobilými k usvědčení obviněného 
(§ 3~2, odchylně§ 408).--

O žádosti rozhoduje po případném vyhledávání radní komora, 
I>t:oti jejímuž ro~hodnutí mají obě strany stížnost k vrchnímu soudu, 
již podati jest v osmi dnech. 

Ad b). Proti rozsudku osvobozujícímu může rovněž žádati za ob
novu jen žalobce (veřejný i soukromý), také ovšem pokud trestnost 
činu neuhasla promlčením, a E<tť.ž : 

1. osvobozující rozsudek přivoděn byl trestným činem (falšováním 
Hstiny,- křivým svědectvím, podplácením a pod.), ať tlélc;hatel_em byl 
obžalovaný nebo někdo jiný, anebo 

2. vyjdou-li najevo nové skutečnosti nebo nové důkazy pro sku
tečnosti v procesu již uváděné, na př. doznání obviněného, které 
samy o sobě nebo ve spojení s důkazy již provedenými jsou způsobilé 
usvědčiti obžalovaného (§ 355, jenž nehledí k tomu, byly-li tyto sku
teČlruolsliJi l1Jebo dŮlk3Jzy žlal~cbct zmáilliY již IV době iJ){IOICeISIU; poněkud 
omezeně § 406). 

Ad c). Byl-li obžalovaný odsouzen, je m-ožná obnova jak v jeho 
prospěch, tak "lehoi neprospěch. 

V e p ľ o s p ě ch odsouzeného obžalovaného zase, byl-li odsuzujíCÍ 
rozsudek přivoděn trestným činem, aleš omezením, že tu nesmí jíti 
o trestný čin odsouzeného, nebo vyjdou-li najevo nové skutečnosti 
nebo průvody, jmenovitě, byl-lipro týž čin odsouzen někdo jiný za 
,o!~olllruolsltí, zla l1J!i,chž je VYlllolu<č<elno, .alby 'olba bYIE VliJnlllli (§ 353, § 465), a 
jsou-li tyto skutečnosti neb průvody s to přivoditi osvobození od
souzeného nebo jeho potrestání podle mírnějŠÍ sazby trestní. 

V n e pro s p ě ch odsouzeného může tádati za obnovu jen státní 
zástupce(~ikoliv soukromý žalob~-e),- isou-li tu podmínky obnovy. 
řízení proti rozsudku odsuzuiícímu, a mimo to, odůvodňují-li nové 
skutečnosti nebo průvody odsouzení k trestu smrti neb doživotního 
žaláře tam, kde rozsudek zněl na žalář dočasný, nebo, kde odsouzen 
byl podle sazby nejv3rše pěti let, kdežto měl býti odsouzen podle 
sazby nejméně desítileté, neb kde odsouzen byl pro přečin nebo pře
sVllJp,elk, :kideŽ!to měl bý~i OdS'OIllZ'ell1 a;l'YIO zi101č.iln (§ 356, § 407). 

Ve všech případech, kdy žádost za obnovu míří proti rozsudkl, 
nemá účinku devolutivního, nýbrž 'řízení o povolení obnovy (řÍzellÍ 

obnovovací) koná se u toho soudu, který rozhodl v první stolici. Jen 
'" '."-> " '~'~'_""<=""","'J1?":;;" - - ~ "",~,,-,,,,,,~,,,,,,,"""'>-

210_ 

rozhodl-li v první stolici soud okresní o činu, který se nyní jeví zlo
činem, koná se řízení obnovovací u krajského soudu, v jehož obvodě 
jest onen soud okresnÍ. Řízení obnovovací skládá se z vyhledávání, 
jež vede vyšetřující soudce, a stadia rozhodovacího, před nímž musí 
se protivníkovi žadatelovu dáti příležitost, aby se vyjádřil. Rozhoduje 
se~v-sédění neveřejném. Proti rozhodnutí mají sÚany dcí7s~d~í 
st1žmJolslt k Mrd]1lÍ~Ui,s~oUJcl~·(§-3s7,§ 411). .. 

Zádost za obnovu sama nepřerušuje ještě výkon trestu. Krajský 
soud, vyslechna žalobce, může však již k žádosti se usnésti na pře
rušení trestu. Jakmile výrok, povolující obnovu, nabyl právní moci, 
zastaví se ihned výkon trestu; jSQu~li tu však zákonné podmínky, 
mŮlŽ!e ma ,olbž,a1lovaJného bý;tiuv:al1ell1la v<aZlba (§ 361, § 411.4). Ostatnf ná
sledky odsouzení trvají zatím dále a pokládají se za zrušené teprve 
tehdy a potud, pokud nemají nastati také podle nálezu nového. Jen 
pokud jde o soukromoprávní nároky, možno po povolení obnovy až 
do pravoplatného skončení řízení obnoveného v jejich vymáhání po
stU[plQiv,aJti Í'eln:až iClJoztajdšlt!ěll1í (§ 42.2 :a 371 ,ex. n (§ 358, § 411). 

~t13JVlotpll'a<uný.m 'vÝ'l~oike.m 10 [JIQlVlOIIenlí ,ohnovy VIJ.1aJoí ISle věc do ISltadda 
[Jř~P<l1aJVlruého 'VY š'e It lř 10 V á Inlí, jlež :terdy se ,tu Izaihajlujle bez z'Vlášrtlniho 
!llJáiv,rm,u žalnolboOlva (jinak § 412) . .odtud iPIOISluUlPluj,e Is,e [J:odr1~orbelcll1.ých 

zásad, jmenovitě pokud jde o případné zastavení přípravného vyše
třování, dání v obžalobu, hlavní přelíčení (ř í z e n í ob n o ven é). 
Jen skončilo-li se obnovené řízení před hlavním přelíčením, tedy 
s účinkem osvobození, má obžalovaný právo žádati, aby se pravo
platný nález o tom uveřejnil. V rozsudku jest vytrpěný trest zapo
čísti;' byla-li obnova povolena jen ve prospěch obžalovaného, platí 
PliO 'obruOlvlelrué ,hZell1lí .ZlárNalz l11e,florma~]Olru1s ÍlnlPdu:s (§ 259, § 412). 

Byla-li obnova povolena ve prospěch obžalovaného, může se ří

zení skončiti i bez obnoveného. řízení; to tehdy, souhlasÍ-li žalobce 
s tím, aby jiTs;~d obnovu pov;;jí~t~ynesl rozsudek osvobozující 
nebo podle mírnější sazby odsuzující. Proti takovému nálezu ne!1í 
,0praVlného Pl101st-ř'edku. OSVlolbozeln3r může žádati za jeho Illv.eřdněl11í 
(§ 360, § 413). 

Bylo-li trestní řízení vedeno před vojenským trestním soudem, a 
žádá-li se za obnovu v neprospěch obžalovaného, je vojenský soud 
příslušný -k řízení o obnově jen do té doby, dokud jest přípustno čin 
stíhati před vojenským soudem (§ 386.2' voj. tr. ř.). V opačném pří
padě omezí se nejvyšší soud vojenský na výrok, že obnova je pří
pustna, řídě se při tom buď vojenským nebo civilním trestním prá
vem, podle toho, které jest obžalovanému příznivější. Teprve vyřkl-li 
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vojenský nejvyšší soud, že obnova je přípustna, postoupí se věc 
soudu civilnímu, který o obnově rozhodne (§ 393 voj. tr. řJ Jde-li o 
vojenský zločin neb přečin, je obnova vůbec vyloučena, byl-li návrh 
na obnovu podán po lhůtě, v níž jest přípustno stíhati obviněného pro 
'4ja;NOIvý 6n ·před \liOkiuským·sloluď<elffi (přesněji § 416). 

Bez podmínek obnovy možno v řízení skončeném pokračovati, ne-
vznikl-Ii tu ještě právní poměr procesní: , 

1. pro nedostatek obžalovaného, bylo-Ii totiž přípravné vyhledá
vání zastaveno dříve, než s určitou osobou bylo jednáno jako s ob
viněným, 

2. pro nedostatek žalobce, jestliže totiž soukromý žalobce podá 
žalobu, kdežto řízení bylo zastaveno proto, že tu nebylo oprávněného 
žalobce; nikoliv tedy opačně, kdyby státní zástupce chtěl stíhati čin, 
pro nějž řízení bylo zastaveno pro nedostatekJegitimace soukromého 
žalobce; tu totiž soud měl povinnost s obžalobou domnělého soukro
mého žalobce naložiti jako s trestním udáním, t. j. postoupiti ji stát
nímu zástupci, 

3. proto, že tu nejde o eadem res, t. t. tam, kde žalobci při trestním 
stíhání pro zločin nebo přečin bylo vyhrazeno stíhání pro jiné trestné 
činy (§ 57.3, 263,2, 321), nebo vyjdou-li najevo půtahy trestného činu, 
před prvním rozsudkem spáchaného, 

4. z důvodů slušnosti soudil-li okresní soúd o činu, který se ukázal 
býti zločinem (ne přečinem), ale tu musí v řízení se pokračovati nej
déle do 6 měsíců od rozhodnutí okresního soudu, a jde-li o zločin po
mtlní, illJejdélIe dlo 12 mě'S'hců (§ 363, § 418 zná vedle případu ad 1 pří
pady, kdy možno bez podmínek obnovy v řízení pokračovati, poně
vadž řízení Hylo zastaveno omylem). L. 95. 180. 

§ 3. 

Mimořádná obnova. 

Důsledkem zásady přímosti nezná naše právo v řízení před soudy 
sborovými možnost přezkoumávati skutkové zjištění. Zcela výjimeč
ně dává-tak~~-;-oumožnost § 362, § 417 ne'jvyššímu soudu. Žádosti 
' - ~ I -- _ _ ______ , 

soukromníků o toto mimořádné řízení jsou vyloučeny a mají soudy, 
jichž dojdou, býti ihned odmítnuty; také ~esmějí -býti předmětem 
jednání v hlavním přelíčení. Soudu nejvyššímu může potřeba tako
vého opatření se ukázati buď při jednání o zmateční stížnosti, nebo 
při jednání o rozsudku smrti, nebo k podnětu generálního prokuráto-
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ra. Vždy však lze tohoto opatření použíti jen ve pro s p ě ch osoby, 
pr~zl~čin nebo přeČiI1 odsouzené (nikoliv pro přestupek § 480.2). 

Podmínkou mimořádné obnovy jest, že nejvyšší soud má vážné 
pochybnosti o sprá,,~osti skutečností: na nich2 rozsudek spočívá, 
aniž jest možno pochybnosti tyto odstraniti případným šetřením. 

V tom případě může soud nejvyšší rozsudek zrušiti se stejným 
účinkem, jako kdyby byl zrušen k žádosti za obnovu ve prospěch 
obžalovaného podané. Nejvyšší s~ud může však, stačí-li ovšem zjiště
né skutečnosti, zruše rozsudek, _sál11 vynésti rozsudek osvobozuiicí .. 
nebo podle mírnější sazby odsuzující, souhlasí-li generální prokurátor 
a usnese-li se na tom jed n o in-ii sl n ě. 

Rozdíl mimořádné obnovy od zmateční stížnosti pro zachování zá
koriajest především, že týká se otázky skutkové, kdežto zmateční 
stížnost -se opírá o omyl právní, dále, že' týká se jen odsuzujícího roz
sudku, kdežto zmateční stížnost může se týkati nejen jakéhokoliv 
rozsudku, nýbrž i jakéhokoliv jiného rozhodnutí nebo postupu, dále, 
že je může nejvyšší soud naříditi z povinnosti úřední, kdežto o zma
teční stížnosti může jednati jen k návrhu generálního prokurátora, 
konečně/že má praktický účinek (zrušení rozsudku), kdežto zmateč
ní stíŽnost pro zachování zákona zpravidla pn;tktických účinků nemá. 

§ 4. 

Navrácení v předešlý stav. 

Restitutionem in integrum zná tr. ř. v § 364 jen v jediném případě, 
totiž ve prospěch obviněného, a to jen pro zmeškání lhůty k opovědi 
'olPll1a!V/něho 'P'POIs'uř,e1dlku IPfIOlm IOldJsuzujkúmu l1ozslud!kiu (mnohem šíře, i ve 
proS;JJěch soukromého žalobce, účastníka a osoby zúčastněné i při 
promeškáni jiných IMt a rokll § 419). 

Podmínkou navrácení v předešlý stav jest, že obviněný (ne též 
jiná osoba, která jest oprávněna podati opravný prostředek v jeho 
~rospěch) jest s to, aby prokázal, že mu neodvratná okolnost bez 
jeho viny nebo bez viny jeho zástupce znemožnily lhůtu dodržeti, a 
že požádá o navrácení v předešlý stav do tří dní od pominutí pře
kážky a konečně že zároveň podá opověď. 
Řízení o žádosti o navrácení v předešlý stav děje se spolu s říze

ním o opravném prostředku, o jehož opověď jde. Dodá se tedy od
půrci, s jeho případným vyjádřením se předloží s opravným pro
středkem soudu, povolanému k rozhodování o opravném prostředku, 
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Jenž, ~hledá-1i žádo~ důvodnQu, ihned vyřídí také opravn~ prostře
d~k, ]lna~, zamítna žádost, zamítne jako opožděný i opravný pro
stredek. Zádost o navrácení v předešlý stav nemá odkladného účin
ku; al~, soud, u něhož byla podána, může s výkonem trestu posečkati 
dio vynz,em1 ž,ádoSlvi (§ 364, ,poněkud odchylně § 420). 
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HLAVA VI. 

Výkon soudních rozhodnutí. 

§ 1. 

Titul a doba výkonu. 

Poněyadž celý trestní proces míří k tomu, aby po právu bylo zji
štěno, zda a jaký trest obviněného má stihnouti, a poněvadž jinak 
než procesem trestním státní nárok na trest zjistiti nelze, jest před
ním titulem, o nějž soudní výkon trestní se opírati může, odsuzující 
rozsudek, jenž nabyl právní moci. Avšak již během řízení setkáváme 
se se soudními rozhodnutími, jež jsou předpokladem uplatnění státní 
moci v určitém směru. Tak jmenovitě i osvobozující rozsudek i usne
sení, jímž řízení bylo zastaveno, jsou podmínkou určitých mocen
ských úkonů, jmenovitě propuštění obviněného z vazby (§ 90, 110, 
284.3, § 134.5, 353.2, 354.1); ~Iaiké IOIP!artlřle/lllÍ, jillll~Ž 'Slolud si zabte'ZIP'eóuje 
lPřlt1omll/OIst ,oibvrunooélho a věci, :k [JriOov,edemí .t'felsltnlÍiho [',~zlemlÍ dŮiležiié [ 
\Pl1o/VledemIÍ důkazů IvYlž,ard,ují mOlCoelllislkých ÚkJOluŮ, p'odmfu1Jěmý.cih 'fK)·zh1od'
nutím soudcovským (viz nahoře str. 109), rovněž i udržení pořádku 
při s'olUldmliiah mJklOlIlielch (§ 108, 233-237, § 10, 12, 127,248-253). iP,ra
vidlem je, že rozhodnutí soudní, jež jest podmínkou uplatnění státní 
moci a jež v tomto směru bychom mohli přirovnati k exekučním titu
lům práva soukromého, musí dříve, než se vykoná, nabýti právní 
moci. Rozhodnutí nabylo právní moci, není-li proti němu řádného 
opravného prostředku, buď proto, že zákon výslovně jej vylučuje, 
nebo že oprávněný se ho vzdal, nebo že ho již použil a bylo o něm 
110!zlhodll1!U!ŤlO (§ 461.2,3). IBríot1Jo iSle má v !případě, ž'e :Dmu mz-sudku byl 
podán ve prospěch zatčeného obžalovaného opravný prostředek ně
kým, kdo je k tomu sice oprávněn, nikoliv však proti jeho vůli, o tom 
obžalovaný zpraviti a poučiti o odkladu v~'konu trestu, jenž tím na
stane. Totéž se má státi, je-li pochybno, zda zatčený obžalovaný při
volil k tomu, aby jeho obhájce vznesl opravný prostředek (§ 397, 
§ 348.3). Výjfumikio!u jSIOIU vylmltJJaltiel!Tlé i Myž luem'bylly lP:ráV\lJlÍ molCÍ: 

1. Nařízení soudce vyšetřujícího v přípravném řízení, třeba by 
proti nim byla přípustna stížnost k radní komoře, vyjímajíc uplat
nění moci kárné podle § 108 (§ 113); rozhodnutí k zabezpečení po
řádku v hlavním přelíčení učiněná jsou ihned vykonatelná, poně-
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\"adž § 237 vylučuje proti nim opravn:ír prostředek; pokud' však jde o 
výrok o následcích zmeškání roku svědkem nebo znalcem, přípustný 
je Ino~M8Jd IPlod:1e § 243 (viz obecně § 253). 

2. Usnesení, jímž přípravné řízení se zastavuje, pokud jde o pro
puštění uvězněného obviněného z vazby, jako vúbec usnesení o pro
puštění obviněného z vazby, vyjímajíc případ, že si proti propuště:1Í 
z vazby stěžuje státní zástupce, že stížnost opoví ihned při vyhlášení 
u~rues,er.tliÍ la lP'l1olVede do luří dní (§ 197" J)odobně § 353). 

3. Rozsudek osvobozující, pokud jde o propuštění obviněného 
z vazby, vyjímaiíc případ, že rozsudku samému odporuje státní zá
stupce zmateční stížností, že ji opoví ihned při vyhlášení rozsudku, 
a že podle okolností jest odúvodněna domněnka, že obžalovaný útě
~ejm :s,e Ť,L~elní 'VYihrue (§ 284, § 354). 

4. Rloz!slUdelk: IOldslulZluHcí, vYihJ~áš,e:ný IPlro čiln za hIlaVlnliÍho lPlřerJ[č,emí 
SiPtálchamý :s lP,ř,erušenían 'hma{vlui1hro ,p,f.~~~6ell1Jí meb 'lila j,erho ,Nouci (§ 278; 
§ 302.2 nezná incidenčního řízení). 

5. ~O!zslwdlelk loidStuZ!ujfc.í, lP'nolÍli ll1ěmuž !bYlllo prordráruo ,ol<lVloláruí jell1 co 
do IvÝlměry (tr1v'ámí) )treiS't!U, IProhllásÍ-H ,cMa'Iorv,aJl1!Ý, ž,e chce rtJrest zatím 
ll<1JSlt,olulP,ůti § 294, (obecněji § 354.2). 

Podstatný rozdíl mezi vykonávacím řízením civilním a trestním 
spočívá v tom, že výkon není zpravidla závislý na novém procesním 
úkonu stran (exekučním návrhu), nýbrž že se předsebéře z povinno
sti úřední. Jen výrok o nárocích soukromoprávních a o náhradě útrat 
straně příslušející jsou exekučním titulem ve smyslu ex. ř., t. j. záleží 
na oprávněném, aby návrhem na povolení exekuce dal podnět k ří
z'elní 'exelNuonálmu IPlř,ed .soIudJem civi1nrnm (§ 1,č. 8 ,ex. f., § 461.4). 

Lhúty k splnění závazku z titulu vyplývajícího tl'. ř. nezná. Obecně 
je tedy výrok, na němž plnění spočívá, vykonatelný ihned, nehledě 
k uvedeným výjimkám, jakmile nabyl právní moci (§ 396, 397, 
§ 461). J'SIOIU vš;alk: IPř~ptaldy, ikrdy Itl'. ř. U),ř.Írp'OIUŠtí odkLad 'výlkIQJlJU 
t 'r ,e I'> rtu. 

Oblliigal~lolrll1Jě mlaJslÍiává lodklI:ard výJ\:olruu IDrest'll, je-dli telil, I<Jdlo byl .od
souzen k smrti neb k trestu na svobodě, v době, kdy se má trestní 
rozsudek vykonati, choromyslný nebo tělesně těžce nemocný, nebo 
odsouzená těhotná, má se výkon na tak dlouho odložiti, až tento stav 
pomine. Jen tehdy možno počíti s výkonem trestu na svobodě také 
proti těhotné, kdyby vazba trvající až do slehnutí byla pro ni ob
tižll1ěJší, Inež IUll1o'žený treStt (§ 398, § 469). K Itěmto IOlkolllnlols.t,em při
hlédne předseda soudu první stolice, jemuž podle § 397 in fine ná
leží provésti rozsudek, z povinnosti úřední. Žádost o odklad těchto 
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dŮ!vodú se dJolVlouávaHcí má ráz ,prolU,hého up'ozloinněu]í (§ 469.3 !Jožadu.ie 
J'ozhodnutí nalézacího semitu). 

Obligatorní odklad nastává též, byl-li trest na svobodě nepřevy
šující šesti měsícú uložen osobě vojenské, povolává-li se taková 
osoba .ke službě vojenské a žádá-li za odklad příslušný úřad vojeu
ský (domovské doplňovací okresní velitelství, § 401 b, srov. i § 110 
branných předpisů Sb. Č. 141/27). Bez žádosti jest odložiti výkon 
trestu dvou let nepřevyšujícího 'u osob, které m o bil i s a ční vy
hláškou byly povolány ke službě vojenské a to na dobu mobilisace 
nebo dřívějšího jejich Vystoupení z vojenské služby, leda by odsou
zenec podle povahy svého skutku nebo svého života byl nebezpečný 
státu nebo majetku (§ 1 cís. nař. ze 7. srpna 1914, ř. z. Č. 207 doplně
ného cís. nař. z 16. června 1916, ř. z. Č. 183). 

:Fakultativní odklad výkonu odsuzujícího rozsudku přípustný je 
j,en lUÍ'msltú llila sVlobcldě 1llIelp1řre,slaihlujwdch JerdeJll :rclk (§ 470.1 bez tahalo 
omezení), Ikrdylby l1iťiPIl'iodIelnÝm vÝINC/nem Itr,esrvu :byll ,O<lll1o!Ž'ell1i vý\dělelk 
odsouzeného nebo výživa jeho nevinné rodiny, nebo jeví-li se odklad 
ll1IaléhaJvě IruuflnÝIlli Ik IU~1PIOlř;áJdálruíZiállJežlnúols.ti l1odil11laých (§ 401, poněkud 
šíře § 470.1).OdIklLard lPIOIVloUIU'Íe do Itří měsků ~olUld lPlrVlní stlollnoe 'Vy
slechna státního zástupce. Další odklad (bez omezení, vždý však jen 
»na krátkou dobu«) múže povoliti vrchní soud ze zvlášť dúležitých 
důvodú. *) Rozumí se, že i v takovém případě múže první soud po
voliti odklad do tří měsícú a přenechati rozhodnutí o dalším odkladu 
vrchnímu soudu. Souhlasí-li předseda soudu a prokurátor (předseda 
vrchního soudu a vrchní prokurátor), že odklad má se povoliti resp. 
doporučiti, netřeba usnesení senátu (§ 401 podle znění zák. ř. z. 
Č. 142/12 a § 4 Č. 14 zák. ř. z. Č. 41/07). Proti rozhodnutí o odkladu 

ll1Jell1JÍ ,oIPlrm,méhlo lP'DO!sltředlklu (§ 470). P'o~ole!ní můž,e býtri váJzáJIJIO na 
dání záruky(§ 193.1). Podle § 2 cís. nař. ze dne 7. srpna 1914, ř. z. 
Č. 207, doplněného § 1 cís. nař. z 16. června 1916, ř. z. Č. 183, múže 
z a s t a v u vál e č n é h o trest na svobodě nepřevyšující dvou let 
býti na dobu nejdéle tří měsícú (s povolením min. sprav. i na dobl! 

delší) odložen, 
1. kdyby nepřítomnost trestancova z jeho obchodu nebo výdě-

* Právo trest odložiti je omezeno v případě odsouzení podle zákona o vá
lečné lichvě (Sb. č. 560;19) a zák. o trestních pracovních oddílech na případ!, 
kdy jde o chorobu. duševní nebo takovou těžkou chorob~, pro ~ter?u by vy: 
kon trestu ohrožoval život. Ustanoveni však o odkladu pn nakaz!lve chorobe 
nebo těhotenství zů",távají nedotčena (§ 10 zák. o trest. pracovních oddilech 
Sb. č. 129/21). 
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lečné činnostipřiv?dila hospodářskou zkázu jeho nebo jeho rodiny, 
2. je-li pracovní síly jeho naléhavě třeba pro národní hospodář

ství, v obou případech leda by podle povahy činu i života odsou
zený ohrožoval stát nebo majetek. Odklad se povoluje v případě 
1. na žáClost trestancovu, v případě 2. na žádost některého veřejného 
úřadu. 

Také v případě, že obžalovaný byl odsouzen a že bylo vyhra
zeno jeho stíhání pro iiný čin podle § 263, nastává podle § 264 odklad 
výkonu trestu, .a to v případě, že na čin, pro nějž stíhání bylo vy
hrazeno, je trest smrti, obligatorně, jinak fakultativně. 

V případě pod m í n e č n é h o o d s o u ze n í podle zák. ze 17. 
října 1919, Sb. z. a n. Č. 562, jest výkon trestu odložen s účinkem, 
že k jeho výkonu vůbec nedojde, ano, že se bude míti za to, že 
vinník nebyl odsouzen, jestliže odsouzený v době zkušební splní 
podmínky odkladu. Proti výroku o podmínečném odkladu trestu 
jsou tytéž opravné prostředky, jako proti výroku o trestu (§ 73). 
K výkonu rozsudku dojde tedy při podmínečném odsouzení jen, 

1. objeví-Ii se dodatečně, že tu byla některá okolnost, pro niž 
odklad neměl býti povolen podle § 2, 

2. oddal-li se odsouzený v době zkušební nezřízenému životu nebo 
hráčství, zahálčivému nebo nemravnému životu , 

3. jedná-li, ač byl napomenut, ve vážných bodech proti uloženým 
omezením neb odpírá-li bez důvodu nahraditi škodu neb dáti zadosti
učinění, 

4. byl-li odsouzen pro zločin spáchaný po vynesení rozsudku, 
o jehož odklad jde. Byl-li odsouzen pro zločin jen podmíněně (což 
je podle § 2 možno, zněl-li první rozsudek buď na zločin a na trest 
nižší tří měs~ců, nebo na přečin či přestupek, předpokládaje v obou 
případech, že čin nebyl spáchán z pohnutek nízkých a nečestných) 
nebo pro přečin nebo přestupek, má soud podle povahy činu a podle 
ostatních okolností rozhodnouti, má-li býti odložený trest vykonán. 
Jde-li o čin spáchaný před rozsudkem, v němž trest byl podmíneč": 
ně odložen, jest podle analogie § 265 hleděti na oba tresty jako na 
trest jediný, t. j. buď podmíněně odložiti oba tresty nebo naříditi 
výkon obou; v případě však, že pozdější rozsudek vynáší soud 
okresní, kdežto podmíněné odsouzení vyslovil soud sborový nebo 
porotní, rozhodne o odkladu soud sborový. Mimo tento případ roz
hoduje o podmíněném odsouzení vždy soud první stolice, v řízení 
porotním soudní dvůr porotní. Týž soud, který určil dobu zkušební, 
rozhoduje pak podle § 8 i o výkonu odloženého trestu. Rozhodnutí 
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má předcházeti vyšetření věci (viz § 12 vlád. nař. z 11. listopadu 
1919, Sb. Č. 598) a výsiech veřejného žalobce, jde-li o žalobu sou
kromou, i žalobce soukromého. Rozhodnutí se děje ve veřejném se
dění, na žádost obou stran může však býti veřejnost vyloučena. 
Jen .. případě, že soud se usnáší, že odsouzený se osvědčil, nekoná 
se veřejné sedění, souhlasí-li veřejný žalobce s tímto usnesením 
(§ 8). Do usnesení, jímž soud nařídil výkon podmínečně odloženéha 
trestu nebo vyřkl, že odsouzený 'se osvědčil, přípustná je stížnost 
u soudu vyšší stolice s účinkem odkladným (§ 8.3). L. 153, 222. 

§ 2. 

Výkon trestu smrti. 

Rozsudek znějící na trest smrti je v řízení stanném vykonatelný 
dvě hodiny po vyhlášení rozsudku; jen k výslovným prosbám od
souzeného může se mu povoliti ještě třetí hodina k přípravě na smrt 
(§ 445, do tří hodin § 532). 

Byl-li rozsudek znějící na trest smrti vynesen v řízení řádném, 

jest třeba vyčkati i nabyl-li právní moci, až neužije-li president repu
bliky svého práva milosti. Také tu však má se výkon odložiti, je-li 
odsouzený choromyslný neb těžce nemocný nebo odsouzená těhot
nJá, do doby, !a1ž ~a:to !plř'ekáž,kJa !ploIT11l1ne (§ 398. Podle § 465 nesmí se 
osobě stižené duševní chorobou nebo ženě těhotné ani oznámiti, že 
trest smrti bude vykonán, ani se OJvšem tento trest nesmí vykonati, 
dokud tento stav trvá,' těžkou tělesnou chorobu však jako důvod od
kladu oSJí,Cl'va nezná). TrelSlt smntli vy!kJol1rá s,e !pIN'štih,o ,ráma IPIO dll1li, ~dy 
bylo odsouzenému oznámeno, že bude trest na něm vykonán, po
něvadž mu nebyla dána milost. Oznámení toto stane se v neveřej
ném sedění soudu v přítomnosti předsedy, dvou soudců a státního 
zástupce. Bližší podrobnosti příprav k popravě a provedení popravy 
:Sltmorv,eny lVi § 403 ,a 404, v. Ii § 55 vy!k. ;n,ař. (§ 464, 466 v podstatě 
shodně, odchylka ve složení komise, větší omezení přístUJ)IU, mís,to 
tištěného vylíčení skutku rpřístwp zástupcům tisku). 

§ 3. 

Výkon trestu na svobodě. 

Stal-li se rozsudek znějící na trest na svobodě vykonatelným, pří
sluší naříditi výkon přednostovi toho soudu, který o věci rozhodl 
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-: IPr~lruí sltOihci (§ 397, předsedovi nalézacího senátu § 495). P,oluze 
Jde-II o trest na svobodě delší je\inoho roku je podle § 405 v, 
Ct 'h ' ,veCl 

s a m o zastupce, aby zařídil dodání odsouzeného do trestnice. Otáz-
ku v o~,eslání odsouzeného, jeho zatčení a předvedení zákon výslovně 
ner~s~; ,bylo by tu postupovati analogicky jako jde-li o postavení 
()ibvl~n~~~hio lPř,ed iSIOllld rza 'Úrče[lem IPIDOlvrelderuí th:haV!l1Ivruo přerl1čen'í (/JO

drobne/'l § 467). R,o/VIněž 10 110m /l1Ie,oibsaJruuje 'ur.ř. vÝsllovlJ1óho USrt:aJI110-

vení, vzniknou-li pochybnosti co do výkladu rozsudku a vypočtení 
dJOI~y rŤresltlu (podrobně upravllje § 462). PClkud 'Ord tlo-zho:dln'Urtí těch/tlo 
otazek závisí nařízení. výkonu trestu, rozhoduje přednosta soudu 
~§ 397) resp. při trestech nad jeden rok státní zástupce (§ 405.2); 
Jmak bylo by dovolati se rozhodnutí sborového soudu podle § 13 
proti němuž, jakož i proti zmíněnému nařízení přednosty soudu jes~ 
stížnost podle § 15. 

o Pochybnosti co do vypočtení doby trestu mohou vzniknouti zvláště 
dusledkem předpisů o z a poč ten í vaz byv y š e t ř o v a c í. 

R.ozhodnutí o případném započtení vazby až do rozsudku první 
stohce, »pokud ji odsouzený nezavinil« (§ 55 a tr. z. vsunutý zák. 
z 20. července 1912, ř. z. Č. 141), stane se v rozsudku. Proti tomu 
výroku je přípustno jen odvolání, a to bez ohledu, zda byl trest 
mimořádně zmírněn nebo přeměněn, nebo ne (§ 283.2 podle znění 
zák 'Z ll. óerve,nloe 1913, ř. z. č. 143) (§ 284.1 č 5 § 3871 eV c) 

, ..1 .,. IJ • 

Pokud jde o vyšetřovací vazbu, vytrpěnou po prohlášení rozsudku 
pr;vní :tolice, stanoví § 400, že se má doba, již odsouzený od pro
hlasem rozsudku první stolice ztrávil ve vazbě, započítati do trestů 
na svobodě a trestů peněžitých potud, pokud nastoupení trestu se 
zdrželo okolnostmi na vůli odsouzeného nezávislýnii zvláště též tím 
že podaly opravný prostředek takové osoby, jež k t~mu byly opráv~ 
něny také proti jeho vůli. Započítávání nastává také tehdy, měl-li 
opravný prostředek, podaný na prospěch obžalovaného, úspěch i jen 
čá~teJČlnÝ (i/Jřesněii § 463). Z Itěohltlo zásad VYIPlÝV1á,že dclba, již od
souzený ztráví ve vazbě po právní moci rozsudku se mu započítává 
vždy, poněvadž tu průtah nezávisí na jeho vůli, a že v případě, že 
trest smrti byl milostí změněn v trest na svobodě, se doba do roz
hodJnutí PlTflsrilď:ell1lÍla a1elP!UIb[liky nezaJplOlč~tá ll1iikJdy (tak výslovně 
§ 463.4, 5). 

Pokud jde o místo výkonu trestu na svobodě, rozeznává § 405 
mezi tresty delšími než jeden rok a ostatními. Tresty delší jednoho 
roku odpykávají se v samostatných trestnicích; o tom, do které 
trestnice odsouzenec má býti dodán, rozhoduje nejen sídlo soudu, 
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jenž trest uložil, nýbrž i věk a povaha trestancova podle předpisů 
ministerstvem spravedlnosti o tom vydaných. Tresty kratší vyko
návají se zpravidla v trestnici soudu, jenž vynesl rozsudek v první 
s:bolLiJCi (§ 405, § 477 lm;:hoduie do'lJa, jež po započtení vazby vyše
třovací ještě zbývá, nikoliv trest v rozsudku uložený J, § 478). ],so!U-m 
tu důležité důvody pro to, aby trest byl vykonán u jiného soudu, 
dohodnou se o tom jejich přednostové, nedohodnou-li se, rozhodne 
president vrchního soudu, a jsou-li soudy v obvodě různých vrchních 
.&OItlJdů, mimJistr rS[p11a!vlerdlmolslm (§ 406, § 478.2). 

Trest nastoupený možno přerušiti jen, jde-li o trest nepřesahující 
jednoho roku, a to, činí-li lJ.rir'rtÍ nebo naléhavé a důležité záležitosti 
rodinné nutným, aby trestanec byl u své rodiny. Přerušení to po
voluje soud první stolice (souhlasí-li předseda a státní zástupce, bez 
usnesení senátu), a to do osmi dní. Povolení může býti vázáno na 
dání záruky nebo jiné o~;ťř;~ízajišťující výkon trestu. Proti roz
hodnutí není opravného prostředku. O přerušení trestu z důvodů 
vojenských platí stejné předpisy jako o jeho odložení. 

(§ 471-475 přiJ)Ouští přenzšťlní ještě v širším rozsahu, zvláště § 475 
dává ministerstvuSlpravedl,nosti, v naléhavých pnpadech i přednostům 
soudu právo z velmi závažných důvodů veřejné s'Právy naříditi vý
jimečně a na dobu nejnutnějši potřeby, aby se zatím nevykonávaly 
tresty na svobodě. § 468 {Jak zná i upuštění od výkonu v případě, má-li 
odsouzený býN, vydán cizímu státu.) 

Výkon trestu na svobodě, pokud není vymezen trestním zákonem, 
upraven je řadou podrobných předpisů rázu administrativního (v~ 
zvl. §§ 43-100 instr. pro trest. soudy). Souborem těchto norem za
bývá se zvláštní nauka vězeňská. *) 

§ 4. 

Výkon jiných trestu. 

1. T r e s t pen ě žit Ý vymáhá se, kdykoliv odsouzený jej neza
praví ihned při vyhlášení rozsudku. Stane se to, jakmile rozsudek 
nabude moci práva vyzváním, jež se stane platebním příkazem 
(§ 106 jedno ř.), který vydá úředník soudu vymáháním platů pově-

* Lány: Vězeňské oředoisy, č. I 1921, II 1927. - Hoegel: Freiheitsstrafe 
und Gefiingniswesert in Osterreich (1916), Lei tma i e r: Osterreichische Ge
fiingniskunde (1890), Mar c ov i ch: Das Gefangniswesen in Osterreich (H~99). 
Kriegsmann: Einfiihrung in die Gefiingniskunde (1912). L 125, 221. 
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řený, a v němž odsouzenému se ukládá, aby trest peněžitý do osmi 
dní zaplatil, iinak že by byl vymáhán nuceně. Po marném· projití 
lhůty v platebním rozkazu udělené, má úředník vymáháním platů 
pověřený zavésti exekuci. Stane se to tím, že oznámí potřebná data 
soudci příslušnému k povolení (nařízení výkonu) exekuce při vlast
ním soudě, nebo v sídle krajského soudu soudci při exekučním soudě, 
nebo má-li se exekuce vykonati v obvodu iiného soudu, tomuto soudu 
(§ 110 jedno ř.). Exekuce se provede odnětím a prodejem příslušné 
části nalezeného jmění movitého podle § 2 nař. min. sprav. z 5. listo
padu 1852, ř. Z. č. 227, a § 3 a 4 nař. min. sprav. z ll. února 1855 
ř. Z. č. 30. Je-li za účelem exekučního vymožení pokuty třeba vést~ 
exekuci na nemovitost nebo na pohledávku na ní váznoucí, jest podle 
cit. min. nař. o provedení exekuce požádati finanční prokuraturu 
(§ 111 jedno ř.). 

Také výkon trestu peněžitého může býti soudem první stolice od
ložen, a to nejdéle na šest měsíců po pravoplatnosti rozsudku. Také 
může býti povoleno splácení po splátkách v téže lhůtě. Souhlasí-li 
předseda a státní zástupce s povolením odkladu, není třeba usnesení 
senátu. Proti rozhodnutí není opravného prostředku (§ 409.2 podle 
zá!k. ,z 20. oelf'velnce 1912, :ř . .z.č. 142. (V . . § 481 s delšími lhůtami, o za
jištění majetkových trestů V. § 486 a 487.) Při mrels1tru (kJoilllf[sklace iměn,í 
podle § 18 zák. o válečné lichvě vyřkne trestní soud ien, že jmění 
odsouzeného propadá státu. Další řízení přísluší soudu civilnímu, 
jenž tu postupuje podle zásad řízení pozůstalostního. Při tom má 
stát práva a povinnosti dědice, přihlásivšího se s dobrodiním in
ventáře. Za účelem zabezpečení jmění může již během trestního 
řízení sborový soud ve shromáždění čtyř soudců se usnésti, že ob
viněnému se zakazuje svým jměním nakládati. Ode dne vyhlášení 
tohoto usnesení na desce soudní jsou právní jednání obviněného o 
jeho jmění, pokud přesahují meze obyčejné správy, vůči státu bez
účinná. Stejně se postupuje, vyřkne-li soud při odsouzení pro zločin 
podle § 1-5, nebo 6, Č. 1 a 2 zák. na ochr. rep. Sb. č. 50/23, že ze 
jmění odsouzeného u r čit á č á s t připadá státu, jako náhrada za 
škodu, činem způsobenou. O zabrání a propadnutí předmětů, o něž 
pachatel se obohatil, i předmětů, jimiž čin byl spáchán, V. § 31 t. z. 

2. Trest vypovědění nebo vyhoštění, jakož i trest propadnutí zboží, 
věcí prodejních nebo nářadí, zničení nebo zmaření nástrojů neb 
jiných věCl, ztrátu živnosti neb jiných práva oprávnění vykonává 
podle § 407 a 408 státní zástupce tím, že se obrátí l1a Ílřf;ldy k tomu 
IPŤfS111uŠlné (soud předmět zabaví, § 482). 
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Š 5. 

Zmírnění trestů po právní moci rozsudku a milost. 

1. Ke zmírnění trestu pravoplatně uloženého m ů ž e dojíti buď po 
řádné nebo mimořádné obnově řízení, nebo po zmateční stížnosti 
k zachování zákona. Vedle toho však zná trestní řád i dodatečné 
zmírnění trestu bez použití těchto mimořádných opravných pro
středků. V případě totiž, že potom, když trestní rozsudek nabyl moci 
práva, vyjdou najevo polehčující okolnosti, které v době vynesení 

. rozsudku tu ještě nebyly (na př. odvolání soukromé obžaloby po roz
sudku první stolice) nebo nebyly známy, a pro něž sice by se nebylo 
použilo iiné sazby (kdy podle § 353.2 jest přípustná obnova ve pro
spěch odsouzeného), ale byl by se patrně vyměřil mírnější trest, za
hájí se řízení o zmírnění trestu podle § 410. Analogicky by bylo po
stupovati, kdyby později vyšly najevo okolnosti, které nejsou poleh
čujícími okolnostmi v technickém slova smyslu, ale přece odůvodňují 
zmírnění trestu buď co do jeho trvání, jako okolnost, která by byla 
odůvodňovala započtení vazby, nebo co do vedlejších trestů, na př. 
vypovězení cizozemce podle § 40 tr. z., ukáže-li se, že odsouzený není 
cizozemcem, ztráta práva volebního, ukáže-li se dodatečně, že čin 
nebyl spáchán z pohnutek nízkých a nečestných podle § 3 zák., Sb. č. 
75/19 a 263/19. K zahájení řízení se nepožaduje na rozdíl od obnovy 
žádosti odsouzeného, nýbrž soud je může zahájiti z povinnosti úřední, 
k němuž podnětem může ovšem býti i žádost. Řízení pak spočívá 
v tom, že soud první stolice (krajský neb okresní), přesvědčí-li se 
o těchto polehčujících důvodech, navrhne přiměřené zmírněníc trestu 
vrchnímu soudu, jenž o tomto návrhu rozhodne, vyslechna vrchního 
prokurátora. Jen v řízení před státním soudem rozhoduje o do
datečném zmírnění trestu tento soud sám (§ 24 zák., Sb. č. 51/23). 
Proti zamítnutí žádosti o zmírnění trestu není opravného prostředku 
(ani, jde-li o okresní soud, stížnost podle § 481). Žádost za zmírnění 
trestu nemá ani odkladného účinku, leda by šlo o rozsudek okresního 
soudu a účel žádosti by byl jinak zmařen (§ 482). 

Byl-li trest vyměřen (ne tedy jen potvrzen) nejvyšším soudem, má 
vrchní soud, přidá-li se k návrhu soudu první stolice, předložit tento 
návrh nejvyššímu soudu, jenž o něm rozhodne, vyslechna generálního 
prokurátora. Analogicky předloží okresní soud návrh na zmírnění 
trestu, vyměřeného soudem odvolacím, nejdříve tomuto soudu, který, 
přidá-li se k návrhu, jej teprve předloží soudu vrchnímu. 
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\ i. 

Řízení o zmírnění trestu bylo by možno zahájiti i po' odpykání 
trestu v případě, že by nové okolnosti odůvodňovaly zkrácení lhůty 
k uhasnutí čestných následků odsouzení nebo k zahlazení odsouzení. 
(Podle § 488 rozhoduje o dodatečném zmírnění trestu nalézací senát, 
stížnost jest podle § 366.5 ]JřtlJlIStl7Cl,' uložil-li trest nejvyšší soud, ná
leži mu ro,zhodovatio stížnosti.) 

2. Mimo obnovu řízení, zmateční stížnost k zachování zákona a 
~/Í'Ízení o zmírnění trestu může trest pravoplatně uložený zmírniti neb 

prominouti jen president republiky podle § 103 ú. 1. (vyjímajíc pří
pad, že jde o členy vlády, odsouzené podle § 79 ú. 1.). Ú. 1. nevÍže 
výkon tohoto práva na žádnou podmínku, tedy také ne na určitý 
postup procesní (žádost, vyšetření, návrh); může tedy president 
republiky potřebné informace si opatřiti jakoukoliv cestou (tak vý. 
slovně § 494). 'R'O!ZlUmí ,Sle :p10ldll1e § 68 Ú. 1., že j,ehlOr :rolZhiodnrwbí, jímž 
milost uděluje, potřebuje ke své platnosti spolupodpisu zodpovědného 
člena vlády. 

Nenařídí-li president republiky jiný postup, jest se říditi § 411 
(§ 490-494). 

Žádost za milost nemá odkladného účinku, leda by president repu
bliky nebo soud vyšší stolice nebo ministerstvo spravedlnosti, u nichž 
žádost byla podána, nařídili odložení nebo přerušení trestu(§ 411.3, 

- § 492). Jen 10lkl:t"elsi11IÍ slolUd !tTIů~e k žádosti vý,}{iCV!1J ,tfielsltlu Z3JSltlaNIi"ÍIÍ. IPI0dlIe 
§ 482.3, »pokud by jinak účel žádosti byl zcela neb zčásti zmařen«. 
Všechny žádosti o milost sbíhají se u soudu, který rozhodl v první 
stolici. Ten provede potřebné šetření a má, neshledá-li důvodů pro 
iI11IilLOISt, ŽláidJolSlt zanrntnoluÍIÍ. (ozmámiti žadateli, že neuznal za vhodno 

~ dOlporučiti žádost rpresidentu rerpubliky § -490.2), i1e,č iby p'rels~de[]tre· 
!PUlbilli.!ky ,nebo :milnds'tr SIP:fIaV1edllllllQls1ti ,nebo "'lolUd 'VYšší byLi lllIaHdMi, Žle 
žádost nesmí býti v nižší stolici zamítnuta, nýbrž že má s dobrým 
zdáním býti předložena. Uzná-li první soud žádost důvodnou, předloží 
ji se svým návrhem vrchnímu soudu, jenž postupuje analogicky vy
slechna vrchního prokuratora, v příznivém případě ji pak předloží 
s návrhem ministru spravedlnosti, leda že ve věci rozhodoval nej
vyšší soud, v kterémžto případě návrh předloží jemu, jenž teprve 
vyslechna generálního prokurátora, nezamítne-li ji, předloží ji mi
nistru spravedlnosti. Jen v případě, že rozsudek zní na trest smrti, 
l1IaJSltáv:aii iplo/dJ]ie § 341 (§ 345) loldchy,liky v 'Tom, že rO mdilJolstd je jednati 

- ~vždy ihned po vyhlášení rozsudku, tedy bez žádosti, že dobré zdání 
předložiti jest vždy (i nebyla-li podána zmateční stížnost) nejvyššímu 
soudu. V tomto případě nemohou nižší stolice nikdy žádost zamít-

nouti, nýbrž návrh soudů jest vždy předložiti presidentu republiky. 
Přechodné ustanovení, pokud jde o žádosti za milost čs. státních 

příslušníků, kteří před 28. říjnem 1918 byli odsouzeni některým sou
dem rakousko-uherským, jehož obvod nepatří nyní k republice, ob
sahuje § 411.6. 

Nař. min. sprav. z 25. listopadu 1902, věst. Č. 51, bylo oznámeno 
soudům, že je panovník vykonávaje své právo milosti zmocnil, aby 
ve všech ohleduplných případech odsouzení mladistvých podávaly 
návrhy na milost, a upravilo podrobněji způsob, jak se to má díti. 
Nařízení toto bylo doplněno výnosem z 28. prosince 1902, Č. 27.054 
věst. Č. 366, nařízením z 9. dubna 1904, věst. Č. 6, a výnosem z 18. 
ledna 1903, Č. 132. Vydáním zákona o podmínečném odsouzení zák. 
Sb. Č. 562/19 staly se tyto předpisy téměř nepraktickými, poněvadž 
citované výnosy a nařízení měly jen nahraditi instituci podmíneč
ného odsouzení méně vhodným surogátem. L. 223. 

§ 6. 

Náhrada škody osobám neprávem odsouzeným. 

Podle zákona z 21. března 1918, ř. z. Č. 109, má ten, kdo byl občan
ským trestním soudem odsouzen pro trestný čin, právo žádati od 
státu přiměřenou náhradu škody za újmy majetkoprávní, jež odsou
zením utrpěl, jestliže po obnově řízení se trestní řízení zas.taví, za
mítne-li se obžaloba, je-li osvobozen neb odsouzen podle mírněj
šího trestního zákona k mírnějšímu trestu. Nárok se však nepřipouští, 
způsobil-li odsouzenec své odsouzení úmyslně (nebo nepodal-li 
z hrubé nedbalosti proti rozsudku v jeho nepřítomnosti vynesenému 
námitky). O tom, že tu tyto podmínky jsou, usnese se soud první sto
lice a dá usnesení doručiti odsouzenému do vlastních rukou s pouče
ním o tom, jak nárok uplatňovati. Do tří měsíců po tomto doručení 
musí strana vybídnouti min. spravedlnosti, aby její nároky uznal. Ne
dojde-li do tří měsíců od vybídnutí odpověď, nebo odpírá-li mini
sterstvo nároku zcela nebo zčásti, může odsouzený svůj nárok uplat
niti žalobou proti státu. O této žalobě rozhoduje vrchní soud, v jehož 
obvodě je trestní soud, který posléze v první stolici rozhodl. Od 
okamžiku podání žaloby neb uznání nároku ministerstvem, pře

chází nárok na dědice. Jinak mohou po smrti odsouzeného uplatniti 
nárok na odškodné jen manžel, děti a rodiče jeho, ale jen potud, 
pokud jim neprávným odsouzením ušla výživa, kterou odsouzený jim 
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byl povinen dávati. Nárok na náhradu škody nemůže 'býti stižen 
'exekučním opatřením, leda veprospěch nároku na zákonitou výživu. 
V tomtéž rozsahu jsou také právní jednání o nároku bez právního 
účinku. Nárok se promlčuje ve třech měsících po odmítavém pro
hlášení ministra spravedlnosti nebo po dni, kdy uplynula tříměsíční 
Mhůtla IPnGlhll!a<ŠloVlad. (Záko,n mq podle Cl. XXVIII. býti zrušen a na
hrazen § 421-432, kde jednak sjednocena ustanoveni o náhradě za 
lJezpráv1noll vazbu s ustanovenim o náhradě za beZlpráwlé odsouzení, 
jednak ,pro oba ,případy ustanoveno, že o žalobě se rozhoduje pořa
dem práva sonkromého, tedy u soudu podle obecných zásad k roz
hodování přis&lšného.) 

§ 7. 

Evidence provinilců. 

Předchozí odsouzení jest skutečnost důiežitá nejen pro výměru 
trestu, nýbrž i pro rozhodnutí o podmíněném odkladu trestu a j. 
Proto předpisuje již tr. ř. v § 252,aby se v hlavním přelíčení četly 
»trestní nálezy proti obviněnému dříve vydané«. Evidence těchto 
nálezů upravena jest spolu se sbíráním dat pro účely kriminální 
statistiky vládním nařízením ze 14. června 1922, Sb. Č. 198, jímž na
hrazena ustanovení instrukcí pro trestní soudy ř. z. Č. 165/54, pro
váděcího nařízení k trestnímu řádu ř. z. Č. 152/73 a pozdější před
pisy o rejstříku trestů atd. 

Evidenci provinilců vedou úřady rejstříku trestů, jimiž jsou státní 
zastupitelstva. Příslušné je státní zastupitelství rod i š t ě odsouze
ného. Pro osoby v cizině narozené anebo jejichž rodiště je neznámo, 
pak o všech cikánech vede rejstřík státní zastupitelství v Brně. 

Rejstřík se skládá ze tří oddílů: 
A. trestní listy o nepodmíněném odsouzení a zatykače, 
B. trestní listy o odsouzení podmíněném a podmíněném propuštění 

z trestu, 
C. vyřazené trestní listy o odsouzení podmíněném a odsouzení 

odčiněném (zahlazeném). 
O každém odsouzení, jež nabylo právní moci, vyhotoví úředník 

soudní kanceláře podle předepsaného formuláře trestní list a sčítaCÍ 
trestní list, jež zašle úřadu rejstříku trestů. Soubor trestních listů 

tvoří trestní rejstřík, sčítací list doplní tento úřad daty o zpětnosti 
a zašle Státnímu úřadu statistickému. Opisy trestního listu zašle 
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soud mimo to politickému úřadu první stolice (státnímu policejnímu 
úřadu) a četnické stanici rodiště odsouzeného, jež zaznamenajíce 
si odsouzení zašlou jej jednak domovskému doplňovacímu velitelství, 
jednak obci rodiště. Obec bydliště a domovské příslušnosti mají 
právo za účelem vydání vysvědčení zachovalosti vyžádati si od 
politického resp. obecního úřadu záznamy o předchozím odsouzenÍ. 

Trestní listy v odd. B přeřadí se, dojde-li k výkonu (zbytku) trestu 
do odd. A, jinak do odd. C. 

Další podrobnosti obsahuje jednak cit. vlád. nař., jednak výnos 
min. sprav. z 5. prosince 1922, Č. 59.042/22, a instrukce a dodatečné 
výnosy k němu vydané (Kallab-Iierrnritt příl. 26 b.). 

§ 8. 

Zahlazení odsouzení. 

Zahlazelú_odsouzení (rehabilitace) jest opětné nabyti z,!chovalosti 
osob~~ ~a trestný čin odsouzenou. Rozeznává se réhabilitati~~ judicl
alre, Již -za určitých lJOdlllínek přiřkne odsouzenému soud, a réhabi
ltlation ďedrcit,-j~i-nastává na základ.ěurčitých okolností sama,-bez 
vyroku- soudcovského. V prvém případě tedy výrok soudu má ráz 
konstitutivní, v druhém může míti, dojde-li k ú-ěmu, jen rázdeklara-/ 
tornÍ. U nás byla tato instituce zavedena s názvem »výmaz odsou
zení« zákonem z 21. března 1918, ř. z. Č. 108, a to v zásadě ve formě 
réhabilitation judiciaire; zákon tento byl nahrazen zák. z 14. _června 
1928, Sb. Č. 111, o zahlazeníoclsouzenÍ. 
Podmínky:-~~p-ra~ení škody podle možnosti, uplynutí určité doby 

bei-potrestánÍ. 
Zachovalost se již nežádá. Byl-li však kdo odsouzen více než jed

uou, povolí soud zahlazení všech odsouzení zároveň, jsou-li tu pod
mínky pro zahlazení každého jednotlivého z nich a je-li z chování 
odsouzeného po výkonu posledního trestu patrno, že se úplně po
lepšil. Stalo-li se však poslední odsouzení jen pro přestupek nebo 
pro přečin nepatrného významu a nespočívající na nízké nebo ne
čestné pohnutce, povolí soud zahlazení předcházejících odsouzení 
i bez zahlazení tohoto posledního odsouzenÍ. Jde-li nejvýše o tři 

odsouzení pro přestupky nebo přečiny nepatrného významu a ne
spočívající na nízké nebo nečestné pohnutce, povolí soud zahlazení 
všech těchto odsouzení, když uplynula aspoň od posledního z nich 
zkušebná doba. 
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Vyloučen jest výmaz, jde-li o odsouzení k trestu na svobodě del
šímu' než rok, leda by šlo o čin, na nějž byl uložen trest na svobodě 
nižšr pěti let a byly tu zcela mimořádné okolnosti, jež činí odsou
zeného zahlazení jeho odsouzení hodným, jak co do povahy a po
hnutky trestného činu, tak co do chování odsouzeného od doby, kdy 
trest si odpykal. Do doby trestu na svobodě se včítá i náhradní trest 
uložený pro případ nedobytnosti vedlejšího peněžitého trestu. 

Výše trestu nerozhoduje o zahlazení: jde-li o odsouzení jen za 
čin trestný spáchaný výlučně z politické pohnutky _nelJO jen za čin 
trestný podle druhého oddílu vojenského zákona trestního (leda 
že by byl uložen trest smrti nebo doživotní ztráty svobody) a jde-li. 
o odsouzení za čin trestný spáchaný ve věku do dvaceti let. 

Doba zkušební činí 15 let, jde-li o odsouzení k trestu na svobodě 
delšímu tří měsíců za jiný čin než politický, 10 let, jde-li o odsou
zení pro čin politický nebo pro zločin k trestu kratšímu 3 měsíců, 
5 let jinak. Byl-li čin spáchán ve věku do dvaceti let a l1ezněl-li roz
sudek na trest na svobodě delší jednoho roku, zkracuje se tato doba 
na polovinu, nejméně na tři leta. Lhůta zkušebná p()činá se odpyká
ním, resp. prominutím trestu. Čas zadržení v uzavřeném ústavě (na 
př. v donucovací pracovně) ,§e však do lhůty nepočítá. 

účinek jest opětné nabytí zachovalosti a zbavení povinnosti k od
souzení se přiznati před soudem nebo jiným úřadem. Práva třetích 
Dsob, jež se zakládají na odsouzení, zůstávají však nedotčena. vý
maz se poznamená v trestních výkazech. Zahlazené odsouzení nesmí 
se uváděti v trestních výkazech ani ve vysvědčení zachovalosti. 

Q,~ahlazení rozhoduje sborový soud první stolice, v jehož obvodě 
jest úřad' vedoucí rejstřík trestů o odsouzeném (státní zastupitelstvÍ 
rodiště nebo Brno). 

Q_ žáslostj provede státní zástupce šetření. Žádati může i manžel, 
zákonný zástupce a příbuzní v linii vzestupné a sestupné. 

Bez žádosti navrhne státní zástupce zahlazení, doví-li se o skuteč
nostech, které by stačily bez šetření k zahlazení. 

Soud rozhodne usnesením, v neveřejném sedění tří soudců vy
slechna státního zástupce. 

Má-li soud za to, že škoda není napravena, oznámí odsouzenému 
částku, již ještě má splatiti, a dá mu ke splac~ní přiměřenou lhůtu. 
Proti usnesení mají obě strany do 8 dní právo si stěžovati k vrchní
mu soudu. 
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Réhabilitation de droit zná zákon jen v. případě, že trestní lístek 
vyKazuje jediné odsouzení k trestu nejvýše jednoročnímu a žeuply
nulo 15 let, jde-li o odsouzení pro čin spáchaný ve věku do ,20 let, 
10 let. 
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HLAVA X. 

o nárocích soukromoprávních a nákladech 
trestního řízení. 

§ 1. 

Adhaesní řízení. 

Že předmětem trestního řízení mohou býti i nároky soukromo
právní a že poškozený má možnost za účelem uplatnění těchto ná
roků k trestnímu řízení se připojiti, bylo řečeno již dříve. Ačkoliv 
§ 365-379 jedná o poškozeném, jenž k trestnímu řízení se připojil 
jako soukromý účastník, což podle § 47 jest možno jen u deliktů 
veřejnožalobních, není důvodu, proč též poškozenému, jenž Vystupuje 
jako soukromý žalobce, nepřiznati práva v těchto předpisech sou
kromému účastníku daná. Tomu nasvědčuje srovnání § 4, 46 a 47, 
dále § 27 zák. o ochraně známek, ř. z. č. 19/92 (§ 5.3 zák. Sb. Č. 31/29), 
§ 57 zák. autorského, Sb. č. 218/26, § 103 zál},'Q patentech ř. z. č. 30/93. 
Nároky, o něž tu může jíti, jsou buď: 10árok na vydání věci, nebo 

.?F"11árok na náhradu škody, nebo S."nárok, aby určité právní jednání 
llebo právní poměr byly prohláš"eny' neplatnými. Ve všech třech 
případech může jako v civilním sporu meritorní rozhodování soudu 
býti vyloučeno, nejen upustí-li poškozený od vymáhání nároku 
(§ 365.2, § 49.5), Iný1brž i sl\~Oilií-h ,clbvilněný, aby věc bYII:a 'vydártila 
(§ 367, § 435.1), !CIoiŽ tS'e může 'sváti Hž vříz,emí lPd'ípf'aNltlém l1Iebo Ikdy
koliv až do právní moci rozsudku. V tomto případě může věc býti 
vydána i před právní mocí rozsudku, ač není-li třeba ji uschovávati 
k usvědčení obviněného. Že též před trestním soudem možno sporný 
nárok vyrovnati smírem, uznává § 1.5 ex. ř., jenž propůjčuje do
konce takovému soudnímu smíru ráz exekučního titulu. L. 30, 83. 140. 
170. 

K okolnostem důležitým hledíc k následkům soukromoprávním 
má :SOIud IPNhJllí'že'íi z IP'CIVŮIl1Il1IOISltů rúřeď<11IÍ (§ 365, ]Jokud je toho třeba ]Jro 
zjištění vž,ny a stupně t'restnosti § 433). P'Oš'IDOiz,elnému má l'\le" je-lId po
chybno, zda ví, že se koná trestní řízení, o tom dáti věděti, aby 
mohl použíti svého práva připojiti se k trestnímu řízení (§ 365, 
§ 49.2 ) . P:řilPlojí -11ii s,e rk ,tlle,sltl11tÍfmu Hz,eltlÍ, IkJGlllrá se říz'e!nrí .o nrárlOiCÍlch 

soukro~p~á~n5~h zároveň s řízením o věci hlavní. O zjišťování 

výše škioldy IPkntí § 99 a 369.2 (§ 436.J podle llstanovení civilního řádlt 
soudního). K '11OIziholdJl1Iwtí 10 l1l!áI110dc'h sloukromolPlrárvl11$oh může dlojÍltli 
jen, když soud rozhoduje rozsudkem o věci trestní. Zastaví-li se 
trestní řízení dříve, dá se o tom soukromému účastníku jen věděti 
(§ 48, 110, § 106). J'en jde-rlri 10 vrá,cení 'věd [Joškownému loldrňa:té, mÚ'že 
jl soudce i před hlavním přelíčením vydati, naleznou-li se mezi věcmi 
obžalovaného, některého společníka, neb účastníka nebo na tako
vém místě, kam ji tyto osoby da:ly jen ke schování, není-li třeba 
je uschovávati k usvědčení obviněného, některého spoluvinníka, 
[llerb IÚČlaJstlnílka, a lSIo'wMasÍ-li IOlbviměný Q žallOibce (§ 367.2, § 435.1). 
Avšak jen vod s u z ují c í m rozsudku má se zároveň rozhodnouti 
o soukromoprávních nárocích a to tenkráte, stačí-li výsledky trest
ního řízení k tomu, aby se mohl bezpečně na jejich podkhldě o ná
l10dClh srorurkill0rmOIPTáIVlnkh .r 10Z h 10 d [1 () IU t i (§ 366, § 434.3 »aby ná
rok uznal«). J[[1a!k oiClJkážle slOIu'kmormého lÚč.alS/rníl\:a [Ia íP'olř.ard IPrálVU ,SIO!U
kromého. V případě odsouzenj pro lichvu může v případě, že sou
kromý účastník byl odkázán na pořad práva soukromého podle § 8 
zák. Sb. Č. 275/14 tento pořad nastoupiti i žalovaný. Poněvadž to 
zákon nevylučuje a adhaesní řízení je druhem řízení civilního, mám 
za to, že na pořad .práva civilního lze odkázati soukromého účast
níka i jen co do některého z několika uplatňovaných nároků, ano 
i jen ClO do rvý§e ,uáJwlku, j,ej,ž ISIOlUrd rtres,tlním 1101zsludkerm UlZIDlaJl důvod
ným (tak výslovně § 434.4). Výroik: o SlolU!kPormOpr\1rVmlkh [Jlá.rlodch 
ostatně nikdy netvoří rem judicatam v tom smyslu, že by soukromý 
účastník nemohl uplatňovati nárok, pokud nebyl uznán, pořadem prá
va ISlolukil1orméhlo.(§ 372, § 434.3 ]Jožaduje tu odkázání co do ne]Jřiznané
ho zbytku nároku). Proti odkázání na pořad práva soukromého není 
opravného prostředku (§ 366), proti meritornímu rozhodnutí o ná
roku má jen odsouzený právo odvoláni (§ 283.2), vyjma řízení pře
stupkové, kde podle § 465.3 může soukromý účastník, ovšem jen 
[ppo Isrvé nár,oik:y slO'wkrrormolPtrá:vmlÍ [llordla1ti ,odVlollrání (§ 389 ]Jři]Jouští od
volání soukromého účastníka vždy, ovšem jen, odporztie-li výroku 
o nárocích smlkromrNJtávních též strana žalovaná). 

Pokud jde o obsah rozhodnutí o soukromoprávních nárocích" je 

ovšem různý podle povahy nároku. 
1. Pokud jde o nárok na vydání věci, o které soud se přesvědčil, 

že~áleží soukromému účastníkovi, a která byla nalezena mezi věcmi 
obviněného, některého spoluvinníka neb účastníkf1 nebo na místě, 
kam ji tyto osoby daly jen v uschování, zní výrok, že obviněnéml: 
(spoluvinníku, účastníku, schovateli) se ukládá, aby věc vydal. ProŤl 
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osobám však, jež nezúčastnivše se činu odňatou věc nabyly způ
sobem pro převod vlastnictví platným nebo jako zástavu, takového 
výroku soud trestní učiniti nemůže, nýbrž musí soukromého účast
níka odkázati na pořad práva soukromého. Rovněž je-li vlastnictví 
odňaté věci sporné, nebo nemůže-li poškozený své právo ihned dosta
Ine,oně iPll1olkáZía!ti (§ 367, 368, § 435, jehož odst. 2 rozšiřuje vydání i na 
věc vyrobenou z věci odňaté nebo za ni získanou); 

4; pokud jde o nárok na náhradu škody, obsahuje v sobě nejen 
riárok na damnum emergens, nýbrž i na lucrum cessans a podle 
§ 1323 o. z. o. i nárok na shlazení učiněné urážky, k čemuž přibylo: 

a) podle § 27 zák. o ochraně známek ř. z. č. 19/90 právo poškoze
ného místo náhrady požadovati peněžitou pokutu do 50.000 Kč (§ 5.3 
zák. Sb. č. 31/29), jejíž výši určí soud podle volné úvahy své řídě 
se oceněním všech okolností; 

b) podle § 103 zák. o patentech ř. z. č. 30/97 náhrada obsahuje 
ne toliko vlastní náhradu škody a náhradu ušlého zisku, nýbrž i při
měřenou sumu peněžitou za utrpěné příkoří; 

c) podle § 57 zák. o právu autorském Sb. č. 218/26 má ten, do 
jehož původcovského práva bylo zasaženo, nárok na náhradu škody 
i ušlý zisk, a soud může mu k jeho žádosti podle volného uvážení 
přiznati přiměřené odškodné za utrpěné příkoří neb jiné osobní 
újmy; 

d) podle § 8 zák. o lichvě, ř. z. č. 275/14, má soud k žádosti po
škozeného obchod, pro nějž nastane odsouzení pro lichvu, prohlásiti 
za neplatný, a když výsledky trestního řízení postačují, rozhodnouti 
o dalších právních následcích neplatnosti; 

e) podle § 17 zák. o válečné lichvě, Sb. č. 568/19, má poškozený 
volbu žádati, aby buď právní jednání bylo prohlášeno neplatným, 
nebo aby cena byla snížena na příslušnou míru; odsouzený je však 
v každém případě povinen dáti poškozenému úplné zadostiučinění; 

f) podle § 370 má v případě odsouzení pro zločin podle § 1-3 zák. 
na ochranu republiky (v. § 41.1 t. z.), pro zločin pozdvižení nebo 
vzbouření soud rozhodnouti také o nárocích na náhradu škody, jež 
proti odsouzenému uplatňují stát neb osoby soukromé; ke škodě se 
tu však počítají nejen všeliká poškození přímo nebo nepřímo jím při
voděná, nýbrž i všechny náklady, vynaložené k potlačení podniku 
zločinného nebo k obnovení pořádku a bezpečnosti. Podle § 29.3 zák. 
na ochranu republiky, Sb. č. 50/23, může soud nejen při odsouzení 
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pro zločin podle § 1.,-3 (úklady o republiku, přípravy k nim a ohro
žení bezpečnosti republiky), nýbrž i při odsouzení pro zločiny podle 
§ 4 (prorada), 5 (zrada státníhotajemstvO a 6 (vojenská zrada) 
vyřknouti, že ze jmění odsouzeného určitá část připadá státu jako 
náhrada za škodu činem způsobenou. O zajištění a dobývání této 
náhrady platí ustanovení § 18 zák. o vál. lichvě, Sb. č. 568/19; 

3. pokud jde o prohlášení právního jednání nebo poměru neplat
nÝ1m, IPillaltIÍ IPloldlJ,e §371.2, § 437.2 ,-výih:rl3Jd,a, ~e l1lielP'latlnotst [Qamlžei~lshrí 
trestní soud vysloviti nemůže. Při neplatnosti lichvářského právního 
jednám platí \?ýhrady uvedené nahoře pod 2 d) a e). 

Obnova řízení jen proto, že se změnily předpoklady, na nichž spo
čívá výrok o soukromoprávních nárocích, není přípustna. Třeba tu 
žádati za obnovu u soudu civilního podle § 530 c. ř. s. Jen dojde-li 
z jiného důvodu k obnově trestního řízení, přerušuje se výkon vý
l10íkJu 10 SIOIUkI101illOIP,l1áJVllllkh Iná!l1odch [llolClille § 358.2 (fakultativně § 411.4) 
tak, že po dobu konání obnoveného řízení jest exekuce možná jen 
až do ,ZíaHŠltění (§ 42.2, 371.4; 35 ex. ř. § 374, § 438). 

Pravoplatný výrok o soukromoprávních nárocích je podle § 1, 
č. 5, 8, 9 ex. ř., exekučním titulem. Za účelem vymáhání nároku jest 
soukromý účastník oprávněn u soudu první stolice žádati, aby na 
vyhotovení rozsudku poznamenal, že nabyl moci práva (§ 373). 
Řízení 10 vě'cetCJ:l IPlOlďezřdých (§ 375-379, § 439) 1P'J.1(). 

vádí se tenkráte, nalezne-li se u obviněného věc nějaká, jež patrně 
je cizí, jeiíhož vlastníka však obviněný udati nemůže, neb nechce, 
a neohlásí-li se též nikdo za vlastníka této věci. Tu nelze ovšem 
provésti řízení adhaesní pro nedostatek soukromého účastníka. Soud 
však má z povinnosti úřední popis věci uveřejniti ediktem v místech, 
kde oibViilněný sle ,zlď'rŽlolv,aJL nebo Ikde činy iS'Vié lP,áJClhall (způsol)em pro 
vypátrání poškoze,ného nejpříhodnějším). Ve vyHlášce Ise IVllia:s1tmik vy
IZVle, alby dlo mikia !pIO ,tř,eIVi (jediné) 'vljnhlláš1ce ISle uSlolUldlu piři<hJ'áslil a 
vlastnické své právo prokázal. Vyhláška o věcech, jejichž cena ne
lPř,elsla!hluJe 500 Kč (§ 17.zák Sb. ,č. 31/29) (1000 Kč) může s.e státi 
bromadně. Je-li věc taková, že ji nelze bez nebezpečenství nebo 
bez nepřiměřeného nákladu přechovávati, má se prodati a výtěžek 
s přesným popisem a jménem kupcovým u soudu složiti. 

Neprokáže-li ve lhůtě ediktální nikdo své vlastnictví, vydá se po
dezřelá věc (výtěžek za ni) obviněnému. 

Má-li však soud k rozhodování v první stolici příslušný za to, že 
jeho držba není řádná, nařídí prodej věci a vyřkne, že kupní cena 
propadá státu. Proti tomuto rozhodnutí není opravného prostředku 
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(§ 440 přtpouští stížnost). OlPnllVti1ěm~ však ll1!etP'olzbývá It~in, ž,e věc 
propadla státu, práva, aby svůj nárok na trhovou cenu věci uplat
ňoval IPIDoltrr srtláltu dlo 30 Il1eli: IPIO tlře~í~ uveřej,němí edilktu ž:aJllo!bOlu SIOIU

kromou (§ 379). Také v řízení před vojenskými soudy provádí řízení 
o podezřelých věcech trestní soud civilní podle § 406 voj. tr. ř. 

§ 2. 

Náklady trestního řízení. 

Výkon trestní spravedlnosti vyžaduje značných nákladů. Mezi 
nimi rozeznává tr. ř. 

'3~) obecné náklady, t. j. ty, jež mají umožniti výkon trestní spra
V~d!~osti ;růbec, jako~y personálu, ~ba a udržování budov, 
~ne potreby. Tyto naklady hradí se z obecných příjmů státních. 
Yýjimka je jen, pokud jde o náklady za střežení a správu trestnice, 
jej,Í'cihž plř~mHellllá ,čásib IÍlVIOlří [PlOldlJ,e § 388 (§ 446) slolUJčálsl!: náMadů vý
konu trestu (nikoliv vazby vyšetřovací). Výši tohoto podílu určuje 
podle § 43 a 44 Vyk. nař. ministerstvo spravedlnosti vždy na tři 
léta; 

L,P) zvláštní, totiž jednotlivým případem vyžadované náklady, jež 
se opět člení: 

i~~)"~ náklady, které zakládá stát s výhradou případného poža-
dování)!ťáhrady a v 

fráklady, jež musí hraditi strany, s toutéž výhradou. 
Ad aa). Stát zakládá tyto náklady: 
1. výlohy za doručování, obesílání a posílky, 
2. útraty předvedení, průvodu stráže a dopravy obviněného a 

jiných osob (na př. svědka předváděného podle § 15?), 
3. poplatky svědků, znalců a tlumočníků, 
4. útraty za zaopatření obviněného za vyšetřovací vazby, 
5. cestovné a stravné soudních osob, státních zástupců (Kallab

tlerrnritt, příI. 43, Věst. 1920, str. 89, č. 3), porotců (§ 26 zák. o se
stavování seznamu porotců Sb. č. 278/19 a výnos min. sprav. z 28. 
května 1920, Věst. č. 24) a kmetů (§ 29 zákona o urážkách tiskem, 
Sb. č. 124/25), 

6. Ú!tmaty 'Vý,j~OllllU ,trels:tnrnho .f'QIzlslUdíkm (§ 381, § 441). 
Výlohy a útraty ad 1 a 2 stanoveny jsou zvláštním nařízením (v. 

Kallab-tlerrnritt, pozn. k § 382). 
Poplatky svědků obsahují v sobě u těch svědků, kteří bydlí více 

než dvě míle daleko od místa výslechu, přiměřenou náhradu za nutné 

vydání ia cestu a za pobyt v místě výslechu, u svědků, kteří žijí ze 
mzdy denní nebo týdenní, i náhradu za ušlý výdělek a za větší po
třebné útraty. Svědek musí svůj nárok uplatniti do 24 hodin po vý
slechu, jinak ho pozbývá. Soukromý žalobce nemá nároku na svě
dečné, jiný poškozený jen, byl-li obeslán jako svědek (§ 383 
poněkud odchylně § 444). 

Znalci stálí mají nárok jen na náhradu nutných hotových vydání; 
ostatní dostanou mimo to poplatek; jejž vyměří soud, a jenž přesahu-

.je-li určitou výši, musí býti schválen vrchním soudem. Pro lékaře a 
zvěrolékaře stanoveny jsou tyto poplatky vlád. nař. z 9. října 1923, 
Sb. č. 192, pro soudní lékařskou radu § 12 vlád. nař. z 13. října 1927, 
Sb. č. 154. Poplatky tlumočníkovi určují se podle čl. I. al. 12 zák., Sb. 
č. 1/20, obdobně jako poplatky znalců; úředníci u soudu zřízení a 
tlumočníci u soudu stále za plat ustanovení, vykonávají tyto práce 
zdarma. Znalci a tlumočníci musí své nároky uplatniti pod jeho ztrá
tou nejdéle ve 14 dnech po podání svého posudku (překladu) 
(§ 385, 386, p.oněklld odchyZně § 443)*) 

Výživa obviněného ve vazbě obsahuje v sobě vydání za stravu, 
lože, otop, světlo, opatření a čištění prádla a šatstva (výši těchto vy
dání stanoví podle § 4Zvyk. nař. presidia vrchních soudů paušálem 
zpravidla stejným pro všechny soudy svého obvodu na rok předem) 
a náklady nemoci a porodu, jež se počítají podle skutečných vydání 
(§ 387, § 445). 

Náklady tu (pod aa) vypočtené hradí stát, požaduje však jejich ná
hraduyna obviněném, byl-li odsouzen, ~.nedošlo-li k odsouzení na 
soukromém nebo subsidiárním žalobci nebo na tom, jenž vědomě 
křivým udáním dal podnět k trestnímu řízení, po případě~:'někte
ľých z nich na osobách, které povinny jsou hraditi náklady úkonů, 
jejich vinou zmařených nebo přivoděných, bez ohledu na výsledek 
procesu. Nejsou-li tu podmínky, za nichž stát může žádati náhradu 
těchto nákladů, nese je sám (nikdy státní zástupce) (§ 389, 390, § 449,450). 

ad 1. Plo~Uld jde o IOÍbvillllěného, PlllartJí ClO dlo. jeho závazlku k oolhr,aJdě 

těchto ll1!áJMé\ldů ItlWUO ,cmeZJelnlÍ: ·a) záv,aJzlek r[lemuo je či:sltě osobní; Itlla dě
ddoe iP'řechází 1:e[Jll'lne, zemř,ell-1Íi lo!ClJsloIUlz,eIThÝ plO aJ'ráiVll1lÍ itl1lod floz:S'Uldku 
(§ 389, § 457). VýjtmečlThě fiUčí j,]Thé ,OISICity ·za ,tento zá'VI3;zlek oidslQ.l.JIzerné
ho (viz § 21 a 24 zák. o urážkách tiskem, Sb. č. 124/24, a § 27 zák. O' 

uhelném hospodářství z 9. dubna 1920, Sb. č. 260), b) závazek k ná
hradě nákladů trestního řízení nestíhá nikdy osob, jež po zákonu nebo 

* O náhradě za ukázky potravin, odňatých za účelem zkoumání podle zák. 
o obchodu potravinami z 16. ledna 1896 ř. z. Č 89; v. § 3 t. z. 



smluvně jsou zavázány k obživě obviněného. Jen pokuď jde o vý
živu, jsou osoby, pro něž po čas jejich zatčení bylo poukazováno vý
živné, povinny hraditi z něho náklad, na jejich výživu učiněný. c) Ná
klady trestního řízení mají se však na odsouzeném vymáhati jen 
potud, pokud se tím podle uvážení soudu ani na své výživě neohro
žuje, aniž se mu tím překáží v plnění jeho povinností, které má, pokud 
jde o poskytnutí náhrady z trestného činu vyplÝvající, nebo pokud 
j,de <O výž:Í'\l1u jleJ:tlo [PNsll/U'šmIÍlM (§ 391, § 458.3). Odoiby.únJosti m,áJkJlladů má 
se vozhtodllllOIl1'bi IPlolk!U1d IillOlŽllJO v '!101~SIUdku ,samém (§ 391, . § 458). 
d) lByI}-li rOibvliJněný ~'awolVáJn IPt!10 IněklOUdtk 'úr'esrlmÝlClh čm1rů, laJlle todSlolU:zeIll 
jen pro nětekrý z nich, má soud pokud možná vyloučiti z náhrady ná
lkILaJdy, ~tel'é 'v0ešl1y IV ď'ÉenLÍ IPIJ:lO ,Čilruy, j[rOhž ltleibryíÍl1JzlllIáIlli vdminým (§ 389, 
(§ 449.2). Bylro-llli IPlno lúýlŽ 'oiirllŽaJLolV!átllJO Ině~ollliik ,OIStclb, má lmžrd,á hmdW 
;by tnálklDaJdy, I~tleré v,ZindJkily j,ej:í výžitV,olu IVle vé\lzbě, vÝI~ol1lem rtlve,s,tu nebo 
zvláštními událostmi, jež jen u ní nastaly,nebojejím zaviněním. Ostat
ní náklady nesou všichni spoluobvinění rukou společnou, soud však 
mŮJž'etome'Ztitti~OIto'rlUloelnJH§ 389.3, § 449.3). 

lrud 2. U slolulk!l'omé'ho ~al]oiboe, IStOllťkmolllMo lúČiaJsttlnltNa ,a iUoi1w, j,eluž vě
d!OIillým !k.řritVÝm udiáltllfu:n (podle uvážení soudu i bylo-li křívé udání uči
něno z hrubé nedbalosti, § 450.3) dJaIllPloldillJět tk ttrte:sltlnlÍJmU Ť'Í~emlÍ, tlaJtlO 
omezení neplatí, takže tu říditi se jest předpisy exekučního řádu. 
L. 29. 113. 115. 181. 

tald 3. Be'z toQ],1ed!u ltlIa vý(sllleldre!k 1P!10tOe,síU má hraJdd ti 
a) svědek, jenž nevyhověv obsílce, musí býti předveden, hradí v pří

pralVlném Ťi2')eln~ [)loldl1e § 159 IÚ/Vl1aJty slVéhto 'Př.eldvetďenlÍ (srov. § 173.3, i 
jiné útraty řízení, IJOvstalé jeho nedostavením,' analogicky o znalcích 
§ 112 na rozdíl told § 119). V :hliaMtllnm IPIĎelJmčel11í vš;ruk slVMelk a Zílltalec, 
pro jehož nedostavení se bylo nutno hlavní přelíčení odročiti, hradí 
úitnaJty izmaiŤelnéJhio tp,řreILOeltJJÍ, § 242.3 (§ 257, pokud jde o obviněného 
§ 232, obecně o přerušení neb odročení hlavního přelíčení § 301.3); 
liO'VU1ělŽ l()iI:iliájoe pOtdil1e § 274. 

lb) PtordJIe § 59.6Zíák. I() [P[';WVtU a'unolflsikém z 24. ·1isrt:rOlPtadíU 1926, Sb. Č. 
218, IfJJeSle kia~d,á Istlrlaltlla lPři dbdekJtivlllím říz,eml 'Své nákll.aidy; tty [1;1.
kl:aJdy, jlelŽ zaJklhl!dá S/tátt, lue,se ,žadatel (obecně § 456); 

c) náklady řízení opravného, vzniklé podáním opravného pro
středku nebo žádostí za obnovu řízení, jsou zpravidla součástí ná
kladů procesních; jen zůstal-li opravný prostředek z cel a bez vý
sledku, nebo byla-li žádost za obnovu zamítnuta, nese náklady žadatel 
(§ 390.2, přesněji § 454; o nákladech žádosti za navrácení v předešlý 
stav, jež hradí vždy žadatel, v. § 420). 
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a - - -'~a sama hradí (stát nezakládá): 
~~:~~~í útraty (cesty, pobyt v místě soudu, podání a pod.). 

Náhrqdu těchto útrat nemůže požadovati ani soukromý, ani subsi
diární žalobce,aJ1lli 'Clbvi'l1Iěný (§ 381, 382.2, jinak § 451.1), a to ooi. 
je-li sám obhájcem z povolání. Naproti tomu může žádati náhradu 
04 toho, kdo povinen je hraditi náklady, za 

Z: náklady zástupce a obhájce, 
-'3 .. poplatky, jež se mají v trestním řízení platiti. 
L'~d 2. Obviněný, jenž si zřídil obhájce, nebo jemuž obhájce byl zří

zen soudem (af jako obhájce ex oHo, nebo jako obhájce chudé strany) 
i soukromý žalobce neb účastník, jenž dle § 50 užívá pomoci zástupce 
nebo poradce, hradí náklady s tím spojené. Jen obhájce chudých má 
nárok, aby mu ze státní pokladny byla hrazena nutná hotová vy
dám1 (§ 393, šíře § 460.3). UróelnlÍ výše téltlo :náhrady IPlřel1J!eclhává se 
dohodě mezi stranou a jejím obhájcem, resp. zástupcem (§ 394, 
§ 460.1). NetdJolhtcldlfJjOíU-~d se, Ulflčí 'VÝši l11táhraJdy llJa l11tálvtrh tC[plrávm,ělllého 
soud (§ 393 podle znění zák., Sb. č. 4/24). 

Ten, kdo uznán povinen nahraditi náklady trestního řízení, hradí 
také náklady zastupování, resp. hájení strany protivné. Stát -
mimo nutné hotové výdaje obhájce chudých - nikdy zastupování 
však nehradí. L. 176. 

ad 3. Hledíc k zásadě oficiálnosti, jest jednání ve věcech trestních 
zásadně osvobozeno od poštovného i poplatků; výjimky platí podle 
§ 380 ve znění § 51 cís. nař. z 15. září 1915, ř. z. Č. 279, jen pokud 
jde o trestní řízení soukromožalobní. Tímto cís. nař. a k němu vy
daným prováděcím nařízením z 21. prosince 1915, ř. z. Č. 388, upra
vena povinnost poplatková v trestních věcech soukromožalobních 
analogicky jako v řízení civilním. Jmenovitě může tu chudá strana 
podle analogie § 63, 65, 69, 71, 72.1 a 2, 73.1 civ. soud. ř. žádati o 
povolení práva chudých u trestního soudu první stolice s účinkem 
osvobození od poplatků. Sazba těchto poplatků určena je nyní na 
základě zákona z 25. ledna 1922, Sb. Č. 38, vyhláškou ministerstva 
financí z 22. března 1922, Sb. Č. 123 (v. i vládní nařízení z 20. pro
since 1923, Sb. č. 241). L. 4. Je-li z rtěkolika spolužalobců neb spolu
žalovaných některý osvobozen od poplatků, platí je ostatní mimo 
přirážku k rozsudečnému podle pol. 34.1 tarifu naň připadaiící 
(§ 42 cís. nař. a prov. nař. ř. z. č. 380/15). Jde-li o několik trestných 
činů, řídí se poplatek podle nejpřísněji trestného (§ 41 cís. nař.), 
jde-li o souběh žaloby soukromé s veřejnou, určí soud, jaké doby 
vyžadovalo jednání o žalobě soukromé za účelem určení poplatku 

237 



-~----------------------~~~--------~-------------.~--------------~ .. ~----------------------------------------------------------~~-----1 

"z jednacího protokolu. 
Poplatky hradí každá strana sv:oje, s výhradou náhrady proti té 

straně, jíž uložena náhrada nákladů. Byla-li náhrada nákladů 
uložena o~půrci strany, požívající práva chudých, jest povinna hra
diti i ty poplatky, jež by chudá strana musila hraditi, kdyby práva 
chudých nepožívala (§ 12 cís. nař.). 

Rozhodování soudu o nákladech trestního řízení vztahuje se jed
nak na otázky, kdo je povinen je hraditi, jednak na jeiich výši. 
(O lhůtě, do kdy o náhradu nákladů jest žádati, v. § 453.) P,oIVi[JjllJolst 
odsouzeného obžalovaného hraditi náklady má se vyřknouti vždy 
v rozsudku {§ 389), při čemž má též soud učiniti výrok o dobytnosti 
nákladů (§ 391). Výrok, jímž se povinnost hraditi náklady ukládá 
soukromému nebo subsidiarnímu žalobci nebo křivému udavači, 
děje se usnesením (§ 390). Rovněž usnesením děje se určení výše 
nákladů, při čemž § 16 zák., Sb. 31/29, věc zjednodušena potud, že 
náhrada nákladu, které vzešly státní pokladně za trestního řízení 
z poplatku za doručování, a z poplatků, náležejících soudním oso
bám a státním zástupcům při služebních cestách, z poplatků porotců 
nebo kmetů, z poplatků svědků, znalců nebo tlumočníků, bude uklá
dána výměrkem (paušálem), jehož výše bude určena vládním na
říZlel11líim (v. § 459). R0Z1ll0iďllliUlt[ ISIOIUldu 10 útlDClit:kh mOlžmlo OdIPIOlr1olVjatri 
buď nepřímo, t. j. tím, že se odporuje rozsudku z iiného důvodu, při 
čemž, bude-li rozsudek zrušen, stane se i výrok o útratách bez
předmětným, nebo přímo. Právo ke stížnosti proti výroku o útra
tách má každý, kdo rozhodnutím neb opatřením soudu co do útrat 
se pokládá za stížena, tedy na př. i znalec co do výše přiznané od
měny. Stížnost podati jest do 14 dní a rozhoduje o ní vrchní soud 
(§ 392), v řízení přestupkovém do 3 dní a rozhoduje krajský soud 
(§ 481). L. 10. 

Vymáhání náhrady nákladů, příslušející státu (§ 381), děje se 
z povinnosti úřední podle zvláštních předpisů (v. § 48 vyk. nař., 

§ 139-142, 144-148 instr. pro trestní soudy, nař. min. sprav. z 16. 
prosince 1895, věst. č. 25, § 104-112 jedno ř.). Vymáhání útrat za
stupování a poplatků zaplacených stranou děje se podle norem exe
kučního řádu. Pravoplatný výrok soudu o povinnosti k náhradě a 
o její výši, jest titul exekuční podle § 1.8 ex. ř. Rozumí se, že tuto 
povinnost může soud vyřknouti jen proti tomu, kdo je povinen hra
diti náklady trestního řízení. V poměru mezi zástupcem (obhájcem) 
a zastoupeným (obviněným), nevyřkne soud povinnost k náhradě, 
nýbrž stanoví jen, nedohodnou-li se strany, její výši (§ 393.4). 
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Srovnávací fabela §§ platného frestníhořádu 
, s §§ osnovy z r. 1929. 

(Císla stojatě tištěná udávají §§ platného trestního řádu, ležatě §§ osnovy.) 

Trestní Trestní Trestní Trestní Trestní Trestní 
řád Osnova řád Osnova řád Osnova řád Osnova řád Osnova řád Osnova 

1 - 1 I 
2 - 1 

- 102 
3 - 8 

13 
4 - 2 
5 - ;) 
6 - 4 
7 - 10 
8 - 15 
9 - 16 

19 
10 - 17 

19 
11 - 20 
12 - 131 
13 -

14 - 24 
25 

15 - 2J 
16 - 22 
17 -
18 - 23 
19 - 26 
20 - 27 
21 - 28 
22 - 29 
23 - 31 
24 - 117 
25 -
26 - 34 
27 - 34 

28 - 37 
29 - 38 
30 - 39 

40 
31-
32 - 39 
33 - 385 

34 - 40 

43 
35 - 40 
36- 41 
37 - 45 
38 - 14 
39 - 55 

57 
40 - 56 

57 
41 - 57 

58 
59 

42 - 60 
43 - 54 

61 
44 - 62 

65 
45 - 66 

67 
46 - 46 

47 
48 

- 106 
- 107 
- 111 
- 112 

47 - 49 

- 50 
- 278 

48 - 50 
- 106 
-- 107 
- 108 

49 - 51 
- 106 
- 349 
-- 410 

50 -- 52 

51 - 69 
75 

52 - 70 
53 -
54 - 71 

77 
55 - 72 
56 - 72 

- 237 
57 - 73 
58 - 73 
59 - 78 

- 508 
.- .';09 

- 510 
- 511 
- 513 

60 -
61 -
62 - 81 
63 - 81 
64 - 80 
65 - 116 
66 - 82 
67 - 83 
68 - 84 
69 - 85 
70 - 86 

90 
71 - 87 
72 - 88 
73 - 89 
74 - 90 
75 - 91 
76 - 91 
77 - 93 
78 - 96 
79 - 97 
80 -'- 555 

81 - 99 I 114 -- 129 I - 165 
- 218.4 I -- 369/ 144 -- 166 
-- 350.2' 115 -- _ 145 - 167 

82 -- - 116 - 137 146 - 168 
83 -- 101 117 - __ 147 - 169 
84 - 115 118 -- 138 148 - 169 
85 -- 115 -- 139 149 - 169 
86 -- 114 119 -- 138 150 - 170 
87 -- _ 

88 - 118 

- 120 
89 - 119 
90 - _ 

91 - 128 
- 498 

92 - 129 
-- 572 

93 - 130 
94 - 131 
95 -
96 -
97 - 18 
98 -
99 -

100 - 32 
101 -
102 - 124 
103 - 124 
104 -- 125 
105 - 125 
106- _ 

107 --
108 - 127 
109 - 134 
110 - 134 
111- -
112 - 132 
113 ---' 363 

- 364 

- 142 
120 -- 140 
121 -- 143 
122 -- 145 
123 -- 144 
124 -- 146 
125 -- 147 
126 -- 148 
127 -- 152 
128 -- 152 
129 -- __ 
130 -- __ 

131 -- 153 
132 -- 139 
133 -- _ 

134 - 154 

- 155 
135 -- _ 

136 - 156 
137 -- _ 

- 171 
151 - 175 
152 -- 176 
153 - 177 

- 178 
154 - 180 
155 - _ 

156 - 180 
157 - 181 
158 - 172 
159 - 173 
160 - 174 
161 - 180 
162 - 182 

163 -- 32 
164 - 32 
165 -- 183 
166 - 184 
167 - 185 
168 - 186 

138 -- - - 187 
139 - 157 169 -- 188 

-- 158 170 - 189 
140 - 159 - 190 

- 160 171 - --
- 161 
- 162 

141 - -
142 - 162 
143 - 163 

- 164 

172 - 49 
173 - 191 
174 - 192 
175 - 192 

- 198 
- 199 

Trestní Trestní Trestní Trestní Trestní Trestní 
řád Osnova řad Osnova řád Osnova řád Osnova řád Osnova řád Osnova 

176 _. 201 

- 204 
177 -
178 - -
179':"-- -
180 - 199 

- 202 
181 - 126 
182 - 126 
183 - 205 
184 - 205 

185 - 206 
186 - 206 

187 - 206 
188 - 207 
189 - _ 

190 - 208 

-210 
191 - 209 
192 - 210 

- 213 
193 - 211 
194 - -
195 - 212 
196 -
197 - -
198 - 32 

- 193 
199 - 194 
200 - 195 
201 - 196 
202 -
203 - -
204 - -
205 - 197 
206 - -
207 - 215 

- 216 
208 - 214 

- 217 
- 218 

211 - 219 249 -,260 I 281 - 371 
212 - 220 250 - 259 - 372 
213 - 103 251 - - - 374 

-- 25 
302 - 311 
303 -- 312 
304 - 314 
305 - 314 
306 - 315 
307 - 316 
308 -- 317 
309 - 318 
310 - 319 
311 - 307 
312 - 322 
313 -- 323 
314 - --

340 - -
341 - 345 
342 - 346 
343 - --
344 -- 347 

- 222 
214 - 223 
215 - 219 
216 -
217 - _ 

252 - 273 
- 275 

253 - 277 
254 - 269' 
255 - 278 

218 - - 256 - --

219 -- 229 257 - 279 
220 - 232 258 -- 280 
221 - 230 -- 281 

- 231 259 -- 44 
222 -- 235 -- 103 

- 236 -- 111 
223 - - -- 283 
224 - 133 260 -- 284 

- 236 261 -- 286 
225 - 133 262 - 280 
226 - 23~ 263 - 287 
227 - 238 264 - -
228 - 243 265 - 288 

- 246 266 - 284 
229 - - 267 - 287 
230 - 242 268 - 290 

- 245 269 -- 290 
231 - 244 270 - 94 
232 - 258 - 291 
233 - 248 - 292 
234 - 251 - 294 
235 - 249 271 -- 92 
236 - 252 - 291 
237 - 254 - 296 
238 - 261 - 297 
239 -- 262 - 299 
240 - '262 272 - 298 
241 - 263 273 - 301 
242 - 257 274 -- 293 
243 - 142 

- 173 
244 - 264 

-- 390 
282 -- 347 

- 348 
283 - 348 

- 387 
- 388 
-- 389 

284 - 352 
- 353 
-- 354 

285 - 352 

- 374 
- 393 

345 --

346 -
347 -
348 -
349 --
350 --
351 --

-- 375 315 - 324 352 -- 111 
-- 376 316 -- 326 -- 408 

286 -- 379 317 - 325 -- 410 
-- 381 - 328 353 -- 405 

287 -- 382 318 -- -- 354 -- 410 
288 -- 380 319 - 330 355 - 406 

-- 383 320 -- 329 356 -- 407 
289 -- -- -- 331 357 -- 411 
290 -- 358 321 - 332 358 - 412 
291 - -- 322 - 330 359 - --
292 -- 385 323 ~ 327 360 - 413 
293 - 386 324 -- 44 -- 415 
294 -- 352 - 333 361 -- --

-- 354 325 -- 334 362 -- 417 
-- 392 326 - 321 363 - 404 

- 394 - 336 - 408 
295 - 358 327 - 335 - 418 

- 362 -- 336 364 - 419 
- 393 328 -- 337 -- 420 
- 395 329 - 338 365 -- 49 
- 396 330 - 337 -- 52 
-- 402 

296 -- 400 

-- 401 
-- 567 

-- 340 -- 433 

209 -- 217 245 -- 266 

297 -- 308 

-- 309 
298 - 310 

331 - 341 366 -- 434 
332 - 342 367 - 435 
333 - 343 368 - 435 
334 344 369 - 436 
335 - 344 370 -- 49 
336 -- 344 - 436 

-- 218 246 - 267 
210 - 219 247 -- 271 

- .226 248 -- 272 

299 -- 310 337 -- 344 
300 - 25 338--
301 -- 24 339 - --

249 

371 - 437 
372 - 389 

-- 434 



Trestní Trestní Trestní Trestní Trestní Trestní 
řád Osnova řád . Osnova řád Osnova řád Osnova řád Osnova řád Osnova 

373 - -
374 - 438 
375 - 439 
376 - 439 
377 - -
378 - 439 
379 - 439 
380 - -
381 - 441 

394 -
395 - -
396 - -
397 - 461 
398 - 465 

- 469 
399 - -
400 - 463 
401 - 470 

- 497 
409 - 481 

- 483 
410 - 488 
411 - 490 

- 491 
- 492 

412 - 135 
- 498 

- 442 -,- 474 - 504 
- 443 - 495 413 -.499 

382 - - - 496 414 - -
383 _ 444 401 a) -471 415 - -

384 - 443 
385 - 443 
386 - 443 
387 - 445 
388 - 446 

- 455 
389 - 449 

- 457 
390 - 450 

- 458 
391 - -
392 - 454 
393 - 451 

- 452 

- 460 

- 472 
- 473 
--474 

- 495 
- 496 

401b) - 476 
402 - 467 
403 - 464 

- 466 
404 - 466 
405 - 477 

- 478 
406 - 478 

- 480 
407 - 497 
408 ...,..... 482 

416 - 500 
417 - 500 
418 - 500 
419 - 502 

420 - 502 
421 - 501 

- 503 
422 -
423 -

424 -
425 -

426 -

427 - 231 
- 255 

- 256 

428 - -
429 - 516 

- 521 
430 - 516 
431 - 519 
432 - -

433 - 516 
434 - 523 

435 - 522 
436 - 525 

437 - 526 
438 - -
439 - 527 
440 - 528 
441 - 529 
442 - 518 

- 530 
443 - 530 
444 - 531 
445 - 532 
446 - 520 

- 533 
447 - 64 

- 534 
- 535 

448 - -
449 - -
450 - 542 

451 - 540 
- 543 
- 544 
- 574 

452 - 535 
- 536 
- 537 
- 538 
- 543 

453 - 547 
454 - 546 
455 - 545 

- 546 
456 - -
457 - 547 

458 - 550 
- 551 

459 - 549 
460 - 553 
461 - 554 

- 555 
462 - 556 
463 - 557 
464 - 559 
465 - -
466 - -
467 - 560 
468 - -
469 - 563 

-566 
470 - 562 

- 564 
471 - 565 
472 ~ 565 
473 -
474 -
475 -
476 -
477 -
478 - 570 
479 - 569 
480 - -
481- -
482 - 490 
483 - 595 
483 -
484 -
485 -

486 - 69 
487 - 582 

- 596 
488 - 598 
489 - 599 
490 - 600 
491 - 604 
492 - 582 

- 602 
493 - 601 
494 - 605 

Srovnávací tabela §§ osnovy trestního řádu 
z. r. 1929 s §§ platného trestního řádu. 

(Čísla ležatě tištěná udávají §§ osnovy, stojatě §§ platného trestního řádu). 

Trestní Trestní Tre.tní Trestní Trestní Trestní 
Osnova řád Osnova řád Osnova řád Osnova řád Osnova řád Osnova řád 

1 - 1 
2 

2- 4 
3 - 5 
4- 6 
5-

6 - 6 
7-
8- 3 
9-

10 - 7 
11-

12-
13 - 3 
14 - 38 
15 - 8 
16 - 9 
17 - 10 
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18 - 97 
19 - 9 

10 
20 - 11 
21 - 15 
22 - 16 

23 - 18 
24 - 14 

- 301 
25 - 14 

- 300 
- 301 

26 - 19 
27 - 20 
28 - 21 
29 - 22 
30 -
31 - 23 

Trestní Trestní Trestn! Trestní 
Osnova řád Osnova řád Osnova řád Osnova řád 

32 -'100 
- 163 
- 164 
- 198 

33 -
34 - 26 

27 

35 -
36 -

37 - 28 
38 - 29 
39 - 30 

32 
40 - 30 

34 
35 

41 - 36 
42 -
43 - 34 
44 - 259 

- 324 
45 - 37 
46 - 46 
47 - 46 
48 - 46 

50 
49 - 47 

-172 
- 365 
- 370 

50 - 47 
48 

51 - 49 
52 - 50 

- 365 
53 -
54 - 43 
55 - 39 
56 - 40 
57 - 39 

40 
41 

58 - 41 
59 - 41 
60 - 42 

61 - 43 
62 - 44 
63 - -
64 - 447 
65 - 44 
66 - 45 
67 - 45 
68 -
69 - 51 

- 486 
70 - 52 
71 - 54 
72 - 55 

56 
73 - 57 

58 
74 - 52 
75 - 51 
76 -
77 - 54 
78 - 59 
79 -
80 - 64 
Sl - 62 

63 
82 - 66 
83 - 67 
84 - 68 
85 - 69 
86,- 70 
87 - 71 
88 - 72 
89 - 73 
90 - 70 

74 
91 - 75 

76 
92 - 271 
93 77 
94 - 270 
95 -
96 -. 78 
97 - 79 
98 -
99 - 81 

100 -
101 - 83 
í02 - 2 
103 - 213 

- 259 
104 -

105 -
106 - 46 

48 
49 

107 - 46 
48 

108 - 48 
109 -
110 -
111 - 46 

- 259 
- 352 

112 - 46 
113 -
114 - 86 
115 - 84 

85 
116 - 65 
117 - 24 
118 - 88 
119 - 89 
120 - 88 
121 -
122 -
123 -
124 - 102 

- 103 
125 - 104 

- 105 
126 - 181 

- 182 
127 - 108 
128 - 91 
129 - 92 

- 114 
130 - 93 
131 - 12 

- 94 
132 - 112 

133 - 224 
- 225 

134 - 109 
- 110 

135 - 412 
136 - -
137 - 116 
138 - 118 

- 119 
139 - 118 

- 132 
140 - 120 
141- -
142 - 119 

- 243 
143 - 121 

144 - 123 
145 - 122 
146 - 124 
147 - 125 
148 - 126 
149 -

150 - -
151- -
152 - 127 

- 128 
153 - 131 
154 - 134 
155 - 134 
156 - 136 
157 - ]39 
158 - 139 
159 - 140 
160 - 140 
161 - 140 
162 - 140 

- 142 
163 - 143 
164 - 143 
165 -143 
166 - 144 
167 - 145 
168 - 146 
169 - 147 

- 148 
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Trestní Trestni 
Osnova řád Osnova řád 

- 149 - 187 
170 - 150 207 - 188 
171 - 150 208 - 190 
172 158 209 - 191 
173 - 159 210 - 190 

- 243 - 192 
174 - 160 211 - 193 
175 - 151 212 - 195 
176 - 152 213 - 192 
177 - 153 214 - 208 
178 ~ 153 215 - 207 
179 - - 216 - 207 
180 - 154 

- 156 
- 161 

181 - 157 
182 - 162 
183 - 165 
184 - 166 
185 - 167 
186 - 168 

217 - 208 
- 209 

218 - 81 
- 208 
- 209 

219 - 210 
- 211 
- 215 

220 - 212 
187 - 168 221 - -
188 - 169 222 - 213 
189 - 170 223 - 214 
190 - 170 224 - -
191 - 173 225 - -
192 - 174 226 - 210 

- 175 227 - -
193 - 198 228 - -
194 - 199 229 - 219 

195 - 200 
196 - 201 
197 - 205 
198 - 175 
199 - 175 

- 180 
200 - -

230 - 221 
231 - 221 

- 427 
232 - 220 
233 - -'-
234 - -
235 - 222 

201 - 176 236 - 222 
202 - 180 - 224 
203 - - 237 - 56 
204 - 176 238 - 227 
205 - 183 239 - 226 

- 184 240 - -

206 - 185 I 241 - -
- 186 242 - 230 



Trestní Treslni Trestní Trestní Trestni Trestni Trestni Trestní Trestni Trestni Trestni Trestni 
Osnova řad Osnova řád Osnova řád Osnova řád Osnova řád Osnova řád Osnova řad Osnova řad Osnova řád Osnova řád Osnova řád Osnova řád 

243 - 228 -- 266 / 318 - 309 $53 - 284 / 393 -- 295 - 372 470 - 401 493 - - 513 - 59 535 - 447 - 461 580 - -
~44 - 231 285 - - 319 - 310 3.54 - 284 394 - 294 435 - 367 471 - 401a) 494 - - 514 - -- -- 452 556 - 462 581 - --
245 - 230 286 -- 261 320 - - -- 2940 395 - 295 - 368 472 - 401 a) 495 - 401 51.5 - - 536 - 452 557 - 463 582 - 487 
246 -- 228 287 - 263 321 - 326 355 - 396 - 295 436 - 369 473 - 401 a) -- 401 a) !j16 - 429 537 -- 452 558 - -- -- 492 
247 - -- - 267 322 - 312 356 - 397 _ - 370 474 - 401 496 - 401 - 430 538 - 452 559 - 464 583 -
248.- 233 - 279 323 - 313 357 -- 398 - - 437 - 371 -- 401 a) -- 401 a) -- 433 539 - - 560 - 467 584 -
249 - 235 288 - 264 324 -- 315 358 - 290 399 - 438 - 374 475 - - 497 - 407 517 - - 540 - 451 561 -- - 585 ---
250 - - - 265 325 - 317 - 295 400 - 296 439 - 375 476 - 401b) - 408 518 - 442 541 - .-- 562 - 470 586 -
251 -- 234 289 - -- 326 - 316 359 - 401 - 296 -- 376 477 - 405 498 -- 412 519 - 431 542 - 450 563 - 469 587 -
252 - B36 290 - 268 327 - 323 360 - - 402 - 295 -- 377 

4i8 - 405 499 - 413 520 -- 446 543 - 451 564 - 470 588 -
253 - - - 269 328 -- 317 361 - - 403 -- - 378 -- 406 500 - 416 

521 - 429 - 452 565 - 471 589 ---
254 - 237 291 - 270 329 - 320 362 - 295 404 -·363 440 - 479 - - - 417 590 --- 522 - 435 544 - 451 -- 472 
2.55 - 427 -- 271 330 - 319 363 - 113 405 -- 353 441 - 381 480 -- 406 -- 418 

545 - 455 566 -- 469 591-523 - 434 
256 - 427 292 - 270 -- 322 364 - 113 406 -- 355 442 - 381 481 -- 409 501 - 421 

546 - 454 567 - 296 592 -
257 -- 242 482 -- 408 502 - 419 

524 - -
293 - 274 331 - 320 365 - 407 - 356 443 - 381 - 455 568 -- 593 --

525 - 436 --
258 -- 232 294 - 270 332 -- 321 366 - 408 -- 352 - 384 483 - 409 - 420 594 --

526 - 437 547 - 453 569 - 479 259 - 250 295 - - 333 - 324 367 - -- 363 ----' 38S. 484 -- 503 - 421 595 - 483 
527 -- 439 - 457 570 - 478 260 - 249 296 - 271 334 -- 325 368 - 409 - - 386 485 - 504 - 412 596 - 487 - 528 - 440 548 -- 571 -261 - 238 297 -- 271 335 - 327 369 - 114 486 -- 505 - - 597 -410 - 49 444 -- 383 -

262 - 239 298 -- 272 336 -- 326 370 - 487 - 506 - 529 - 441 549 - 459 572 -- 92 598 -- 488 -- -- 352 445 - 387 
- 240 299 -- 271 -- 327 371 -- 281 488 -- 410 507 - 530 -- 442 550 -- 458 573 - - 599 - 489 -- 354 446 - 388 

263 - 241 300 -- 337 -- 328 372 ---- 281 411 -- 357 447 -- 489 -- - I 508 -- 59 -- 443 551 - 458 574 - 451 600 - 490 -- -
264 -- 244 301 -- 273 -- 330 373 -- 344 412 - 358 448 - 490 -- 411 509-- 59 531 -- 444 552 - - 575 -- 601 -- 493 --
265 -- -- - 274 338 -- 329 374 -- 281 413 -- 360 449 -- 389 -- 482 510- 59 532 - 445 553 -- 460 576 -- 602 -- 492 
266 -- 245 -- 275 339 - -- -- 344 414 - 450 -- 390 491 - 411 I 511 -- 59 533 - 446 554 -- 461 577 --,- 603 - 493 -267 -- 246 - 276 340 - 330 37.5 - 285 415 '-- 360 451 - 393 492 -- 411 512- 534 -- 447 555 - 80 578 - 604 - 491 
268 -- - 302 - 277 341 - 331 376 - 285 416 - 452 -- 393 579 - 605 -- 494 -
269 - 254 -- 278 342 -- 332 377 - - 417 - 362 453 - -
270 - - 303 -- 343 -- 333 378 - - 418 -- 363 454 -- 392 
271 - 247 304 - 344 - 334 379 -- 286 419 -- 364 455 - 388 
272 - 248 305 - -- 335 380 - 288 420 -- 364 456 - -
273 - 252 306 - -- 336 381 -- 286 421 -- 457 - 389 
274 - - 307 -- 311 -- 337 382 - 287 422 - 458 -- 390 
275 - 252 308 - 297 345 - 341 383 - 288 423 -- 459 - --276 - - 309 -- 297 346 - 342 384 -- - 424 - 460 - 393 
277 -- 253 310 - 298 347 - 282 38.5 - 33 425 - 461 - 397 . 
278 - 47 - 299 -- 344 - 292 426- 462 - -

-- 255 311 - 302 348 -- 282 386 -293 427 - 463 - 400 
279 - 257 312 - 303 - 283 387 -- 283 428 -- 464 - 403 
280 - 258 313 -- - 349 - 49 388 - 283 429 - 465 -- 398 

- 262 314 - 304 350 - 81 389 - 283 430 - 466 - 403 
281 - 258 - 305 351 -- - - 372 431 - - 404 
282 - -- 315 - 306 352 -- 284 I 390 -- 281 432 -- -/467 - 402 
283 - 259 / 316 - 307 -- 285 391 -- - 433 -- 365 468 -- -
284 -- 260 317 -- 308 -- 294 392 - 294 434 - 366 469 -- 398 

252 253 



Index věcný. 

A 
Abolice tre,stního stíhání presidentem 

're;publiky 20, 225. 
Abolice, řilZ,eni <O žá!doste.ch za ni, 182, 

185, 224, 225. 
Abolice, viz též a mne s ti e; m i

lo'st. 
Adhaesní řízení 4, 230-234; viz télŽ 

souikromoprávni nároky; 
'sol.lk,romý účastník. 

Advokárti, jiCh lZastUlpováni kandidáty 
v řfzeni o 'PřeJStuPCÍlclh S, 172. 

Advokáti, ÚJp'rav,a saz'eb ňkh v~onů 
237. 

Advokátní komora 96. 
Advokátní řád 10. 
Alternativní rozsudek 159, 160. 
Amnestie, viz též m i los t. 
AuskUtltant 37. 

B 

Bankovky, vyšetřováni dich fa!.šování, 
vilZ f a 'lš 'o v á n í. 

l3ezpečnostní úřady, viz úřad y. 
Bezpečný průvod 120, 128. 
Branný zálkon, vrz voj e n 's k é s <O ll

dy. 

c 
-Cestovní ,požitky, viJz 's tát n í z a
'městnan'cL 

<Cizi v'ojenské <o1d!dDly 9,2. 
<Cjzina,dopisová:ni s<oudJů s ni lS, 75, 

11,28. 
·Cizina, stYksoud'Ů ,se lZastupitelskými 

,úřady 1,S, 75, 12S. 
'Cizina, vYlŽardo'vánl, vy,dáJvátnlÍ zločin

ců IZ nf 6S, 75, 127, 12S. vY'd'ávání 
Ij,ich d:z~mll úřadu lS, 75. 

'Cizina, zasíláni svisů 18. 
<Cizina, vjlz též p'omo c 'Por á vn i; 

s u Id i š tě; v Y' -rl á n í o rb- V il n ě
n éh o. 

Cizinci, ji,ch :zanč·eni 128. 
Cizozemské úřady t r e s tni, povin

no'st soudů poskytovati j:im (pomo-Il 
75. 

Cizozemský soud trestní, j,eho s'p'or o 
přis·lrušnost s twzemským 73. 

č 
Časové meze :působnosti ,ilr'estnvho řár 

dm, vrz trestní řád. 
Četnictvo, poměr k'soudům trelstnúm 5. 
Četnictvo, !pravomoc voj'ensrký1ch 

trest. zakonů a soudů had ním 62. 
Čtení pr·otoklO'lů, lirstin 'při hlavním v'ř,e

Učeni 106, 169. 

D 

Dání v obžalovanost obviněného nch-
ním soudem 123, 154, 191. 

Dele~ace 71, 72, 149. 
Delikty politické 25, 26. 
Denunciační povinnost 145, 1<4J6. 
Devoluce 77, 78. 
DiscipUnárni moc lPř,eldlseldly hla vn~ho 

IpiíeH!čeni, soudníhoslhof'U 156, 157. 
Disciplinárni řízení se soudci 10, 36. 
DiscipUnámí řízení, jeho ,poměr ik ří

~eni :tr,estnimu 3, 34. 
Dlscip1linál1ni statut IPro adv,okáty ll: 

~a'Ud~dá ty ad'Vokade 11. 
Dis'~reční moc Ipře'dse,do'va při hlav-

ním !př,eHoení 40, .105, 156, 157, 158. 
Distanční delikty, přislušn'O's't 66. 
DObllozdání, 'Viz IP o s u <Cl! ·e 'k. 
Dodatkové otázlky porotcům, lP'o'i-em 

\167. 
Dodatkové ()tázky lP'omkům na 'SklU

,teono:sti trestnost vy.lwčujkí, orušvCÍ 
16S. 

D.odatkové otáz'ky, viz 1éž o t á ·z k y. 
Dohled policejní, viz p ,o 1 i 'c e j n í d 0-

lb l,e d. 
Dohlédací právo vrchnkh soudů 33, 

60. 
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Dohlédací právo ne'PvyššLho soDudu 33. 
Dohlédací stižnost, vjjz stí ž n o 'S t. 
Domovní prohlídlk.a, \jlea'Í př'edpokla·dy 

128-130. 
Donucovací pracovny, !Zák. 124, 228. 
Donucovací pracovny, odvo,lá!nL z vý

'roUi::u o přlipu'smo'Sti od!ká'zátni do ni 
202. 

Donucovací prostředky tre'stnioh s,ou
rdů 127, 131. 

Dopisy, jtch zabavovátni a otvírání 
172. 

Doplňovací seznam por o t c Ů, j'ehro 
Ise'S't.avová!ní 53, 1616; ik me t ů 56. 

Dopravní úřady, 'i'tc'h \povinnost za,dT
,žetizásHlky'132. 

Doručování soudni'oh opatření, slP'i'Sů 

110, 1111, 1'20. 
Doručování okresnÍlm s'ou-rlem 2'25. 
Doručováni.pošto'u 102, 110, 111. 
Dovolací stí~nost vřiJzení Ipřed stát-

nim soudem 61, 1182, 206. 
Doznání obvun:ěnéhov lp'řilPflavném ří-

2ení 23, lOS. 
Dozor nad trestními soudy 33. 
Dožádání cizích soudů 19. 
Duchovní, j·elIonezj)Ů:sO'bilost k svě-

d!edvi 45, J.4!O. 
Důchodkové řízení trestní 3. 
Dirkaz I i s t'i 'll a mi, 136, 137, 158. 
Důkaz pravdy při u'ráJž'kkh na cti v 

,tilskopřseclh 178. 
Důkaz s v ě ,di k y 140-143, 15S, 204. 
Dt'tkaz v Ý s 1 'e 'c rb: e ilIl' o ib v in ě [II é-

Jl·o 143, 144, 204. 
Důkaz z n a I ,c i 137-140, 158, 172, 204. 
Dt'tkazy 132-144, 158. 
Důkazní teorie 134. 
Duševní poruchy olbrvLněného, řizení 

při p'o,ohybuost.ech o nich 124. 
Duševní stav obviněného, posll,dek o 
něm 94, 95, 124. 

Dt'tvody ,o od vol á ní, jkh !provedeni 
202. 

Důvody n á I ,e z ů vevěce'oh tisko
vých, jich vylhotoveni 176. 

Dt'tvody 'z m a ,t e 'č n 'o st] v lřizení 

'Před soudy sborovými 50, 106, 163, 

196, 197, 19S, 206. 
Důvody z mat e 'Č n o s t ,i, jirch ozna

oení 29, 40, 187, 18S, 196. 
Dt'tvody z m at e!č u'ns t i v říz'eni 

IpO'wtnrm 50, 106, 169, 198. 
Důvody z II a teč n o s t i v odvola

dm řílZeni [::ro př'e:stupky 203. 

E 

Ediční povinnost 131, 135. 
Ediktá.Jní řízení v pří-čině věcí, u ob
viněného rn<lJlez'ených 233, 234. 

Eventuální otázky pOTokům, p,oj!em 
167. 

Eventuální otázky por'okům ua potlms, 
sp'oluvinu, nelb,o jiný trestný čin 167. 

Eventuální otázky, v,~z též o t á ,z Ik y. 
Evidence sou,dnÍ'c'h ,pwviniků 10, 1e7, 

226, 227. 
Evidence výměn! a odlkrladutrfest,u 

226. 
EXlteritoriální 91, 14D. 

F 

Pa'kulta 1 é k a ř s lk á, jeljí posudek if.39. 
Palšování b a n k 'G 'Ve k, úv ě r nic h 

Ip a 'p i r Ů, vyše'třování při :J1ěm 138. 
Palšování min c i, vYš·etřovámi při 

něm 13S. 
Pinanční řízeni trestní 32, 57. 
Punkcionáři státního 'Zastupit,elsŤvr při 

soudech oK'r'e'snfoh 76, 77, 7S, 86. 

G 

Generální ad'Vokát, viz n á <ll ě s t e lk 
g 'e n e r á[ n i Iho pro k u T á to r a. 

Generállní prokurátor 77, ~3, 224, 0-

bnr jeho 'P'ůs·obnosti Sl, 207, 212, 
2113, 223; viz télŽ z mat e 'č fl i stí ž
n o s t. 

H 

Hlasování ve sbor'ech Isoud'c'Gvský1ch 
36, 37, 3S, 41 násl., 55, 56, 109. 
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Hlavní otázka porotcům, .j,ejí ú[lra va 
167, 168. 

Hlavní otázka, v,i;z' též o t á z k y. 
Hlavní přelíčení IPřed krajskými sou

dy 134, 144, 164. 
Hlavní přelíčení, příprarvy k němu 

134, 155, 156. 
Hlavní přelíčení, přírpracvná lhůta 'k ně

mu ,ph zlo,činech a !pfeónech 156, 
1'82. 

Hlavní přeUčení, obeslání svědků a 
znalců !k němu 156, 193. 

Hlavní přelíčení, obsíllka oMa'lované
~o k němu 182. 

Hlavní přelíčení, j,e,ho 'zaháJení předse
,dou ,155, 186. 

Ulavní přelíčení, rprot'oikolování 'P'ři 
,něm 1'08, 162, 205. 

Hlavní přelíčení, jeiho odročení 156, 
157, 158, 162, 192, 236, pro onemo'c
nění dbžalovaného, obháj'c'e 162. 

Jllavní přeUčení, rpodezř'en:í Mivého 
'svě'c1ectví rp,ři něm 162. 

Hlavní přelíčení,tre'stlný čin při něm 
iSlpá'c1haný 162, 216. 

Hlavní přelíčení ipř e od s o u od Y II 0-

r 'o t ním i 48, 54, 95, 101, 164, 186, 
20l. 

Hlavní přelíčení IP ř e d s o II d: e m 
s:b o r., viz též o lb Ih á d ce; o ob i a-
1.0 'van ý; OP'\" o t o k 'O I y; 1I>'f Ů V 0-
'dy; průvodní ,řízení; před
s,eda; ,přísaha; ře,či st,ran; 
so 'll! dní s ib o 'T; S věd c i; v e ř e j
oll o s t; 'z n ,a} IC i. 

Hlavní přelíčení p ře od stá tll' í m 
s o u od e'll 101, 18l. 

Hlavní přelíčení IP rot ,i n ,e p ř ft o m
~I é m u 144, 183. 

Hlavní přeUčení v e věc ech pře
s tu,plk ový c h Hl, 1172. 

Hlavní přelíčení IP r <O t i 1] e IP ř í to m
'n é m u ve věce'ch přesturplkovýc'h 
144. 

Hlavní seznam ,p; rot c ů 53, kmetů 
56. 

Hluchý, ,jeho výsle<Cih svě,decký 47, 
143. 

Hluchoněmý, Jeho vý'slech svědecký. 
47, 143. 

,Honění, soudní, u!pr1chlých 120, 127, 
130. 

CH 

Chyby v rozsudku, jich O!pTava 169. 

I 

ImunitačJoenů tNámdní,ho 'Shromá'ždění 
140, 14l. 

InolividuaJisování skutku v'e Ihl'avní 0-

táz,ce ]J'Orokům 167. 
Inrlividualisování tre'stného činu v ob

lžalobě 152. 
Inkvisiční řízení 5, 6, 24, 133, 1,34, 149. 
Instituce bledání rady nefbo zasílání 

spIsů 24. 
Instrukce ,pro trestní soudy 9, LP!ro 

státní za'stu!pitel's.tví 9. 
Interpretace, 11 násl. 
Intertemporální ,trestní p'rávo procesní 

14. 
Invalidi vo.lsk'a a ,če'tnktva, vojenská 

trestní pravomoc nad nimi 61. 

ol 

Jazyková prá'va v r'elPufbM,c'e čs. 46, 
113. 

Jazykové otázky, iioh řeš,ení 33. 
Ja'zyk soudnÍ 46, 47, 113-119. 

K 

Kancelář soudní 37, 38, 44, lilO, 112. 
Kauce 125-126, 128, 2021, lP'ři zruš'eni 

v3zfby 125, 125, 217. 
Kauce, je,j'í IPwhlášení za p'rop,adl-ou 

126. 

Kauce, stanovení zlP'ůs>obu a výše rad-
ní 'komorou 126, 190, 192. 

Kauční h y ,po t é ik a 126. 
Klid řízení 151, 171, 182, 183. 
Kmeti 27, 28, 65, 175, 234. 

Kmeti, jich IPovolání k úřa'ruu 28, 55, 
177. 

Kmeti, Hch vyloučení, o,dmítnutí 55, 
56. 

Kmeti hla v n f 56, n á h f a cl: n í 56. 
Kmeti, trest za 'p'oTwšení mIčen!iv.os'fi 

56, ná:hra,da za cest.ovné, stra:vu 234. 
KoJ.lusní vazba, vie v az IJ:J a. 
Kompetenční sp.ory, viz přÍ' s I u š

nost. 
Konfinace, vi'z z á k a z ~ 'e o P o ll> š

t ě ti mís top o ilJ y t u. 
Konfiskace jmění v 'řízení pro Uochrvu 

vále'čnou 222. 
Konfrontace .o'hviněného se 'Svědky v 

p'ří,p'T'avném vy,š>etřování 105, 107. 
Konfrontace svědků 105, 107, 108, 142. 
Konnexita, viz s u -cl: i š t ě v ě 'c ís IP o

j i tý ch. 
Kontinuita hlavního přeliČoení, viz o d
ro,čenÍ. 

Kontrolní otázky !porotcům 168. 
Kontumační rozsudek 84, 183, 193, 195, 

,225. 
Krajské soudy, viz s 'o II ,d y ik r a ,j -

'slk é. 
Kriminalistika 13. 
Kriminální statisHka, slbírání dat pro 

j1eijí účely 226. 
Kriminální statistika, viz té~ e v i

dence; rejstřík trestů; 

Itrestní listy; trestní 'listy 
sč í t ad. 

Křivé svědectví !pn hlavním Ipř'elÍlč'ení 

133. 

L 

Lavice porotců 53. 
Lavice porotců, d'eií sestavování 51, 53, 

108, 165, 166. 
Lékaři, jich výs,lecb svMe'oký 140. 
Lékaři s.o u dní, úprava jlich poplatků 

235. 
Lékařská fakulta, vii f a k u I t a. 
Lhůta ku :po'dánÍ soukr.omé 'Obžaloby 

85, 104, 153. 
Lhůta, promeškaná k ,opravnému :J)ro-

středku, viz n a v Tác e n í v p ře

>Ci e š I Ý s tav. 
Lhůty 102-104, 122, 149, 153, jiJch po

,čátek, konec 102, 195. 
Lhůty, jich Ipočátelk Pf'O státní zastu

Ipitelství 102. 
Lhůty, záko:nem stanovené 101, jliJch 

TIelpr.od:I'l1'žitelnost; Ď,iJch Ipmdlu~iteI

nost J.02. 
Lh6ty s'owdc>ovské 102, 103. 
Lhůty k po,dání oprarvných ,prostředků 

104, 111, 114, 195, 196, 202. 
Lichevní soudy Hdové, zákon 27, 28, 

100. 
Lichevní soudy, joeji'ch s,l,ožení 28. 
Lichevní soudy Iido'Vé, ji'oh zrušení, 

IIT3'říZlení !p'řechodná 28, 100. 
Lichva válečná, ,odložení (trestu p'ři 

'odsou:zení 2,17. 
Lichva válečná 99, 100, mimořádné 

Ipráv,o zmhňovací, Ipř~měňorva!CÍ, !plři 

odsouJzení 232. 
Lichva vá,)e,čná, viJz té'ž: 1 i ,c lb e v ní 

s'oudy; malie1nílk podniku; 
lPeně'žitý trest. 

Listiny, jkh ,čtení Ipři hlavn,ím IP'řelíče
ní 158. 

Listiny, viz též IP a 'P í r y; IP r 'O b I e
d á v á n í 's IP i s ů. 

M 

Majetník podniku, jeho práv1a !p,ři od
sO'llz·ení zřílz,ence !pTO vál'. Hchvu 99, 
100. 

Mandátní řízení v'e vě,c'e'ch přestUlpiko-
vých 9, 29, 173,174. 

Manželství,o!tálzlka j!eho platnosti 233. 
Mozlnárodní právo tres>tní, 16 násl. 
Mezinárodní smlouvy 16. 
Mezinárodní smlouvy, viz s m '1 o u-

vy. 
Milost, je,j>í udílení ,da'di~tvýml 2:25. 
Milost, jle.jl uděJ.ení 220, 224. 
Milost, říz,ení ožádosteoh <O ni 182, 

185, 224, 225. 
Milcst, viz též a b o I i c e, a oll n e s

t i e; vilz též m I a d i s tvÍ'. 
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Mince, vyšetřování Hch falšování, viz 
!Íal,šování. 

Ministr spravedlnosti, d,eho !prav'omoc 
33, 36, 37, 73, 77, 95, 12'5, 128, 221, 
224, 225, 226. 

Ministerstvo spravedlnosti, j'eho 'Slu
~ehní dozor nad vre!stnímiúřady 33. 

Ministerstvo 'spravedlnosti, i'eho 'Pro
Ihlášení IQ ná:wiku z'a náhmdm vyše
,tř,ovrucí vaJzhy 124, 125. 

Ministerstvo spravedlnosti, 'Í'eho pro
hláŠleni o nároku na Ináhradtu nelprá
'vem o,ds'0ll'zenému 225, 226. 

Ministerstvo sp'ravedlnosti, viz télŽ 
gel1,elrállnt pJ'oikll'lr!átolr; 
v,rchní prokUlrátor. 

Místní platnost zákonů materiálnídh, 
,pwce!snfoh, 15 násl. 

Mistní příslušnost :trestnich s'oudů, viz 
IP ř í s I u š no 'S ,t; 'Viz též s u ,d ,~ š t ě. 

Mladiství, Hch vÝ's1eoh svědecký 141. 
Mladiství, .jIh:~h Iprávní ochrana v soud. 

:říiz,enl ,twstnfm 10. 
Mladiství, tr'estní řÍ'z,ení protř nim 9, 

10, 106, 112. 
Mnadiství, výkon Ťll'estu ,proti utm 10. 
Mladiství, IQ lb v i II ě n i, vyIoUlč'enÍ jich 
věd 'ze spoleČlného tr,estni,ho ří:z,en'j 

70. 
Mladis,tví IP r o v i n i l,c i, abolic'e jich 

stíhání ,10, 225. 
Mladiství 'p r o vi n i 1 c i, jiClh otbhájlce 

95,1172. 
Mladiství p 'r:o v i II řl d, jich podmí

,ne'čné ,ods'0ulzeni 2,25. 
Mladiství Ip r o v i ll: i lľ C i, j'kh vazlba 

vyše,tř'ovací 124. 
Mladiství IP fO v i ni 1 'c i, udíleni miJo

lsti j'im 10, 225. 
Mladiství, viz též ne z Ie .t il C'i; z á

stru'pce chudých. 
Monitura, vrz '0 IP r a v o v a c í říz e

nt 

N 

Nahledání do spi'sů 81, 83. 89, 90, 93, 
97, 133, 139. 

Náhrada škody osolbám, n~právem o,d
, sowzeným, zákon 110, 225, 226. 

Náhrada škody za vY1šetřovací vazbu 
110, 124, 125. 

Náhrada škody ,zabavením tiskolP~Su 

.177, \193. 
Náhradní soudce, viz s o II d cen á

hradní. 
Náhradný trest z,a trest ,peněžitý 9, 

228. 
Náhrady, jic'h vy1hírání 238. 
Náklady řízení 'Opravného, ob

'ThOvy tr'estniho řízení 236. 
Náklady hesťll!j]lh,o !řízení, jioh 

,zapr,av'ováni, účtování, vymáhání 
178, 236, 238. 

Náklady t r e s t:ll í hoř í!Z e n í, viz 
,útraty. 

Náklady v Ý 'ž i v y :0 I:J v i n ě n é h 'O 
v'e vazhě 235, 236. 

Nález o sO'Ulkromoprávních národch, 
Ijleihoexekuce 233. 

Nález -zlla/lec:ký, jeho vadnost 1139, 140. 
Náměstek ge 'll e r á 1 II í 11 'o· ,p r o k ll

ifátora77. 
Náměstek 'SI t Hni ]]'0 z á s tu IP ce 

7<8. 
Náměstek v r c 11 n i 'h o p r 'o ,k u r á t 0-

If a 77. 
Námitky rpr'oti nálezu na !potrestání 

IP-or'ot'oe za nedolstav,ení se k s,edění 

193. 
Námitky ,proti rozhodnutí soudu v ob

j>e'kth'lnímřfzení tiskovém 176, 193, 
194. 

Nál'odní shromáždění, imunita jeho 
ae:llů, viz i m u nit ,a. 

Nároky soukromop'rávní, vilz s 'o u
Ik r'O m o 'll r á: vn í n á r o k y. 

Navrácení v předešlý stav 100, 213, 
214, při prošlé 'lhůtě 102; 103, 133, 
213, 214. 

Návrh na Ipatre'stáni izáko'nné v řÍ,z'ení 
IPřestulpkovém 89, 171, 172. 

Návrhové delikty, 20 násl. 
Nedospělý, vi'z 'll I a d i s t v i; n e

zl'etilci. 
Nejvyšší soud, výkon soudnictví 8. 

Nejvyšší soud, jeho zřízení 3,2, 35, hla
sování 42. 

Nejvyšší soud j ,a k'O S o u d z ruš o
v a 'c í, jeho půso'bno'st 2UO, oblsa:zení 
38, 39, 40. 

Nejvyšší soud ,j a ko s o u d z. ruš o
v a c í, vyřiz,olVání 'helZ usnes,eni s'e
ná:tu 40, 41. 

Nejvyšší soud i a k a S'O II ,d z ruš o
v ac í, ustaJllov'ení s-ou,du přírslušného 
pro deUkty iSpá'o'hané v cizině 69. 

Nejvyšší soud, senMy 38, 39, 40. 
Nejvyšší soud, vrz té'ž de ,1 ega c e, 

soud zruš-ov'ací. 
Nejvyšší soud správní 8, 73. 
Nejvyšší vojenský soud 73, 211, 212. 
Nemoc, viz on e ma cn ěn í. 
Nemocní IPoškození, 'jkh výslech vy-

šetřuj.ídm soudcem 10:1. 
Němý, jeho výsle'ch svědec~ý 47, 143. 
Neplatnost, vi'z z mat e 'č n 'o s t. 
N eposlušlllost, viz ř ~ rz 'e n i IP r o n e

IP'O s 1 u šn'o st. 
Nepříslušnost, jejÍ výlmk v rozsudku 

soudu 'shorového 73, 159. 
Nepříslušnost S'0udů ,okre,snich, ,do

mnělá, postup při ní 74. 
Nepřítomní, řírzení Iproti nim 95, 120, 

126-128, 149, 182-184. 
Nepřítomný ob ,ž a lov a [l ý, hlavní 

lPřieHoenÍ prroti němu 144, 183, ve vě
,c,ec,h ,pře'Stupkových 144. 

NezletHci, trestní ř~ze'ní proti nim 10. 
Nez,)etilci, vrz též ID 1 a d i s t v i; v ý

klOn t'r,e stU'. 
Neznámí, nepřítomní, uprchlí, řvzení 

pr'O,ti ntm 95, 126-127. 
Nezpůsobilost k úřadu p'or'otců 51, 52, 

54. 

o 
Období porotní 53, 164. 
Obeslání ohviněného k výsl'e'chu 93, 

120, 126, 127. 
Obeslání ,oIbižrulovaného k hlavnimu 

IPř,eHčení 164, 182. 
Obeslání obvrněného k hlavnímu p'ře-

lí:čení 'Ve věcec'h pfestuPlkovýcrh 171. 
Obeslání, vrz též o lb síl k a. 
Obhájce 94 násl. 
Obhájce, zápis do SeZitJia:mu 89, 95. 
Obhájce, vyl'o'u'čení z,e selzna:mu 95. 
Obhájce, jeho 'O'be'slární za svědka 96, 

143. 
Obhájce, jeho 'ja/zyková z!působi1ost 95. 
Obháj'ce z \povinnosti úřední 94, 95. 

116, 163, 164, 183, 185, 237; viz též 
s ,t á t n í s o II d. 

Obhájce, 'j'ello zmocnění 97. 
Obhájce v říz'ení příipramém 97, 123, 

124, 148. 
Obhájce, j'eho účast při ohl'e,dání 97, 

105. 
Obhájce, j'eho zlproštění povinll'osti 
svědecké 47, 14l. 

Obhájce, neprřÍst,ojné chová,ní v hlav
nim přeUčení 157. 

Obhájce, ne,dlostav'ení se k hlavnímu 
lPřelíčení 162, 198. 

Obhájce, i'eho chylbfcí podpis na zma
te1ční stížnosti ,196, 198. 

Obhájce, vuz též z á s t u 'p c e c'h UI

dý,ch. 
Objektivní řízení v,e věcech tisk{)vý'ch 

99, 179, 180. 
Objektivní řízení 236, s u tl s i 'd f á f n i 

180, alt e r n a t i v ill í 180. 

Obnova trestního řílzdlí 14, 39, 96, 98, 
152, 182, 193, 208-2:12, 223, 224, 233. 

Obnova trestniho říz'ení zastaveného 
209, 225. 

Obnova tre'stniho řízení ve Iprasp'ěch 
,odsouzeného 98, 210, 2'23. 

Obnova tre:stnúho Hzení v ll'elpro~pě'Clh 
osva'hozeného 'obžalovaného 209, 

210. 
Obnova tr,e'stního ři'z,ení v nep'wspě,ch 

{)(l:sowzeného 210. 

Obnova tre'stního řízení, pHslu~nost, 
řízení o návrhu, stÍlžno'st ,do usne
sení 192, 211. 

Obnova trestního řízen,i, účinky po
'V01ení 150, 211. 

Obnova trestního řízení, II i mD ř á d-
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n á, soudem zrušovacím, 61, 212-
213, 223. 

Obnova ,trestního říz,ení be z for
má] n í h 00 u s n 'e sen í 212. 

Obnova tr,estního řízení ve věce'ch 
IPřestuUJkových 213. 

Obn()va trestníiho řízení; rpfed vojen
skými trestními soudy provedeného 
21l. 

Obnova trestního 'řízení, nálhrad'a 'ú
trat 236. 

Obsilka o'bviněné<ho k hlavnímu pře
Hoení, 'její doručení 98, 1,10, 111, 120, 
rl71, 182. 

Obsílka veře~ná 183. 
Obsílka, vilz též 00 be s lán í. 
Obviněni, k 'ř i v é, v tiskolpisu, viz 

t i s k o 'P i s y. 
ObvIněný, ,po'j-em 91 násl. 
Obviněný, hlavní př'e;\ílčení v j,eho ne
!přHomnosti 144, 183. 

Obviněný, i'eho 'vydání dzímu úřadu 
69, 75, 124. 

Obviněný, jeho obes'lání k výslechu 
'120, 121. 

Obviněný, jeho výsl'ec'h v'e vyšetřoQvá
ní 92, 107, 123, 143, 144. 

Obviněný, !j,eho výs:l'ech v hloavním 
pře'Učení 106, 157. 

Obviněný, j,elho zastoQulpení 92, 98. 
Obžaloba v e ř ,ej n á, 76 násl. 
Obžaloba s o u k r o lm á, 87 násl. 
Obžaloba Ip 00 d IP i'! r n á 84. 
Obžaloba, Ulpu,štění od ní pře,d hlavním 
IPřeHoením 80. 

Obžaloba, jerjí přelkrorčení 80, 158, 159, 
198, 200, 2005. 

Obžalo'ba, viz též o lb ž a 1'0 v a c í 
'spis; ,obža:}ovan'ost. 

Obžalovací spj,s, j'eho albsah, 92, 123, 
1134, 151, 152, j'eho čtení 44, 156. 

Obžalovaci spis, j:eh,o ,cLom6enÍ obvi
lněnému 97, 1,23, '1124. 

OlJžalovaci spis, 'jeho 'zamítnutí v řÍ
'z'ení přechodném 29. 

Obžalovaci spis, stížnost do na'\IIf'že
'llélho v něm uvalení vazby 123, 153. 

Obžalovaci spis, odp'Or 'proti němu; 

viz 'O ,d IPO r. 
Obžalovací spis, viz též 00 rb ž a ,1 ,o b a. 
Obžalovanost, vydání v ni 67, 713, 85, 

86, 111, 123, 149, 153, 154, 11,55, 156, 
'164, 191. 

Obžalovanost, vydání v ni usnes'enfm 
wchlni1ho s'oudu 85, 123, 154. 

Obžalovanost, viz též ,d á ní v o oh ž a
loOvan'ost; oOb'ž,aloha; obža
ulOvací Ispis; ,o,dpar; ,pU
s I u š n o s t s 'o udu. 

Obžalovaný, 'Po,j.em 93. 
Obžalovaný, 'jeho olb-e'slánÍ k hlavnvmu 

IpřerHoení 164, 182. 
Obžalovaný, j,e1ho výslech v hlavním 

IpřeUčenÍ 157. 
Odklad trestu, viz iP ,o d m í n e IČ n é 

oQdlsou'zlenf. 
Odklad výkonu trestu 40, 160, 215, 216 

ruž 219, 224,226, vi'z též mla Id i
s tví. 

Odložení u'dání trestného .cinu stMním 
zástulPwm 147. 

Odpor proti 'Spisu o:bžal'Ova'CÍmu 48, 73, 
93, 96, 104, 153, 155, 183, 189. 

Odpor s:vMki'!, 'Znaků proti O'dsoUlze!llf 
Ipro nedostavení se k ,hlavnímu 1P,ř-e
,H6ení 193. 

Odpor proti roz~sudku v nepřítomnosti 
'ollJž,alovaného, vynesenému 133, 193, 
194. 

Odpor proti tr,estním'l1' přnkazu v man- ' 
dátním řízelnÍ P!ro přestupky 174. 

Odpor proti r'ozsudku okr'esníhoQ sou
,du v nelp'řítom!llos.ti oblŽaLov,anél1<\ 
vy,danému 133, 183. . \. , 

Odpověď porotci'! na otálzky 166, l6f7. 
Odročení hlavního pfelírče'llí 156, 157, 

158, 162. 
Odsouzení, p ,o -di m Í n e č n é, vi'z ,p o d
míne,čné odsoulZení. 

Odsouzení, sdělení 'O něm Úiřadi'!m rpří-
slu.šným !pro další op'atření 112. 

Odsouzený, vi'Z 'O lb !ll o v a. 
Odsuzující 'rozsudek, viz roz:sudek. 
Odvod na Izmat'eční sUž'nost 196. 
Odvolání proti fO'z~sudku sborového 

so'udu 60, 98, 194, 201-203. 
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OdVolání z výroku o trestu, kdy i'e 
přlipU!stno 201, 202, 203, 204, 216. 

Odvoláni oz výroQku o za,po'čtení vaz
'by ~01, 220. 

Odvolání z výroku o soukromo,práv
i!l]clh ná!rodch 86, 98, 201, 202, 204, 
231'. 

Odvolání z výr'oku o IP ř ípustllllO sti po
~toej. dohle,du, dodání do rOlhotárny 
20.2. 

Odvolání z výrolku o ,podmí'lJieoném 
odsouzení 202. 

Odvolání z výroQlku' ,o ,ztrátě prárva vo
'1ebrn~ho, že čin slpáchán z 'p,ohnut'e'k 
nízkých, nelč,estných 201. 

OdvoJání z vÝif:O~1l' 'o zařadění ,do IpTa
'oovlnk:h oddíli'! 20.2. 

Odvolání 'Z výroku o náhr,adě 'šk'ody 
IPoodle p'ráva pi'!vodcovs:kého 99, 202, 
,232. 

Odvolání z vÝ'wku 'o náJhradě škody 
IP'oldle práv,a pate'ntního 202,. 

Odvolání 'Prott 'wz'sudku shorového 
soudu 21U', 202, říz,e!llí 'o něm 202, 
203, ,odkladný ilÍIČi:nek 202. 

Odvolá!llí 'terho oQ!povědění (ohlášení) 
203, 204. 

Odvo~lál1l.í Iproti roizsudki'!m sborového 
'soudu 201-203, rOlzh'QI(10rvání '00 něm 
203. 

Odvolá,ní p'fioti rozsudku slbof'Ového 
Isoudu, spoQjené 'Se 'vmate,čnÍs,tí'ŽIll,ostí 

'59, 203. 
Odvolání v lř í z e n í IP 00 rot!n Í m 59, 

( 

60, 98, 201-203. 
Odvoláni proti ,wzsudkům 'Vle vě'ce'ch 
přestu'plkovýah 58, 86, 203-205. 
Odvolání ve věc'e,c;h Ip'řes'tuIPkových, 

~e'ho opověď 203, 204. 
Odvoláni ve věc'e'oh rpř,eSVUlPlIDový,ch, 

Ijlelho Iprov:e:cEenÍ 183, 184, 204,205. 
Odvolání '\"e vělceldh p'ř,estulP!kovýc'h, 

ocLkJadný účinek 204. 
Odvolání ve věce'ch IPfe'síUIPIk'ových, 

IPorada o něm v ne:veř,eljné!m se,dělní 

'Slborové,ho Iso·u:du 204. 
Odvolání ve vě'ceoh přestuplkový'ch, 

vevedné Ipře'HčenÍ ,před soudem sbo-

rr'ovým 106, 204, 205. 
Odvolání v,e věc'ech Ipřestupkových, 

ImzhodrOování o něm, IV 'roku :p'ř'e-d 
soudem sborovým 205~ 

Odvolání 'v,e vě,c'e'ch pře'stu,pkových, 

IZruše'ní rozsudku PTO sku tk,o:v,ou 
Ip,ova1hu zločinu nelho IP'ře'Čin u· 205. 

Odvolání z výroku o přúp'ustnosti za
,sta:v'ení 'P'erilodiokého tiskclpisu 202. 

Odvolání z wz'hodmutí 'o uveřejnění 

wzsudku v řízelnÍ ti'srkovém rp'ro lJJ

rážky na cti 60, 2ú5. 
Ohlášení z mat ,e 'o ln í s t ílž n o IS ti 

195. 
Ohledání, j.e1ho ÚJóel, 'zP'Ůsolb provedení 

45, 94, 97, 101, W5, 135, 136, 137, 
11'39, 148. 

Ohledání, viz 'ob h á Ij ce; p o s ude ik ; 
Ipot'raviny; IPTotoiko'l; soud
ní svěd'kové; 'vyšeHudÍCÍ 
,soudce; Iznal,ci. 

Ochrana republiky, zálkon 61, 146, 163, 
175, 232, 233. 

Ochrana svobody osohní, domoQvní a 
,taje'mství Hsúo,vnvho 7,1'29,11311. 

Okco,lnosti přitěžující, polehčující, před
!mět otá2)elk IPowtci'!m 169. 

Okresni soud, jeho rp'Osta'v,ení v !pří

Ip'ra'VIném vyhiledávání pro zločiny a 
IPře,činy 1711. 

Okcresní soudy vuz 's 'o ll' cL Y. 
Onemocnění obžallo'va'llé'ho, ab'háJ.i<ce 

Ipřed IhLav. IPlře'líče!llfm 162. 
Onemocnění 'olbiŽédo'vaného v hlav,nÍm 

;přeHčení 162. 
Onemoonění, vi'z též n e m o 'c 'll í. 
Opatrovnické soudy, v.i1z IS oQ u ,d y. 
Oprava ,chyb v 'wz'su:d!ku" viz c h y b y. 
Opravné prostředky, jioch mzdělen~ 

187-214; viz též do vo I a c Í st í,ž
nosit; Inámili!l~lky; navrácen~ 

'v př'edr'ešlý stav; odlPolr; oOd
voJánÍ; stí'žnost; zmatle'čnÍ 
stížnost. 

Opravné řízeni, jeho náklady 236. 
OpravovaCÍ řízení 'stran výroku po

IIOt.ci'! 1169. 
Organisace trestních iSoQudi'! 10. 
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Orgány o'b ž a 1'0 b y, 76 násl. 
Osobní prohlídka 109, 131l. 
. Osoby, viz v,o j 'e n s k é, s o ill' dní, 

IP ř e ,z v ě .ct 'll é. 
Osvědčení 133. 
Osvobozující roz's'udelk, viz r 'o 'z s ll

de :ll:. 
Otázky Ip.or.ot'cům 167. 
Otázky 'porotcům, jich ob,e,cná úprava 

167, 169. 
Otázky porrotlcům, jich pořadí 167, 

198. 
Otázky II a oko 1 'll ,o s t i 'P ř it ěž II -

Ij Í c í, p o leh č II i í c í Iporotcům 
169. 

Otázky stran po'hlIl utelk níll
Ik Ý ,c han e 'Č ,e s i 'll Ý c Ih 1P0rotcům 
'1'68, 169. 

Otá'zky Iporotcům h I a v n í, di 'o leJi a t
ik ,o v é,e ven t II á ].,n í, k o n t r o.] _ 
II í, IP o Ill1 o 'c n é, 'VÍlZ Ih I a vn í, d 0-

<clatikové(á), eventuální, kon
,t ro ! ní, JJ 'O moc n é o t á II Ik y. 

OtáťZky předběžné IZ jlilIlého oboru 
IPrávního, IPovinn.ost trelstního :so'u~ 
rdu 'je Iposuzovati 29, 30, 41, 42, 83. 

Otvírání ,d!olPi'sů a jiný'clh z,crsHeik, vilZ 
.ct o IP i s y. 

Ozbroje,ná moc, práv.o státníh'Ů' lZástwp
!Cle v'římo se Ijr dov.olávati 82. 

Označení soudů, je'ti'ch .změna 10. 
07)llIámení o za>háj.e'll~ a skoJl'oení trest

niho řÍlz,eni 112. 
Oznamování t r e s t ný c'h čin ů 1145, 

146. 

p 

Padělání viz f a 'I š o v á n í. 
Papíry, zaibavování 172; jich IPTohle

,dává'llJí, viz p r IQ hl 'e d á v án r s 'P 1-
Sll. 

Patenty, ř-ešení .otálZe'k 'p'řeldlb;ěžil1ý,ch 
30. 

Peněžité pokuty 'V trestním řízení u
'ložené 99, IHch vymáhání 99, !př·emě
ň'ování v itmst 'vě'z'ení 9: 

Peněžité tresty, vi,z tétž e v i <cl e n ce; 

'statistika; trest peněžitý. 
Peněžitý trest pro svév.oli, viz 

s v é v o ,I e. 
Peněžitý trest l]J,ři odsoulz,ení pr,o vá

lelčnou lichvu 99. 222. 
Peněžitý trest, viz n á ih rad 'll Ý 

t re st; 'Viz též pen ě žité IP o -
Ik u ty. 

Pel'lsekuce politioká za vá,Jky, viz n á
h Ta d a š 'k od y. 

Písaři pokoutní, viz p <O Ik o u t IU í IP í -
'S a'ř i. 

Platicla, vi'z též f a l,š 'O' V á n í. 
Platový zákon 10. 
Podání, učiněná mimo úředni hodiny 

,103. ' 

Podání, PO š t o 'll 102, 103. 
Podezřelý 92, 93. 
Podmínečné odsouzení, zákon 8, 218, 

225. 
Podmínečné odsouzení, pT'Q!váděd na

,řÍlZlelllí 8. 
~odmínečné odsouzení ml,adistvých, 

vi:z m l.a cl i 'S tvÍ. 
Podmínečné odsouzení, o;pravné 'P'm

střed'ky, viz též o d vo]. á n Í<. 

Podmínečné propuštění, zátkon 8, 82, 
[160. 

Podmínečné p'ropuštění, !P'rovárděd 1Il,a
'říz'ení 8. 

Podpis obhájce, j'eho ,dhytJěnÍ na !Zma-
teční stfžn'os,ti 196, 198. 

Podpůrná obžaloba, vi'z o lb ž a I o lb a. 
Podpůrný žalobce, vi'z ž a ~o lb ,c e. 
Pohnutky nízké, nečestné, odlVoIán:Í z 

vý,r'cku 201. 
Pohnutky nízké, nečestné, jako pŤ-ed

mM otázlky PIQwtcům 168,1169. 
Pokoutní písa,ři 11. 
Po,epšovny, odvolání z výroku o pří-

1P'll'stuo,sti odlk:ázánď do ní 202. 
Polepšovny, přís1wšnost Hroh správy 

k tre'stání vězňů Ipm 'př,e,činy a !pře
'stu!pky, viz t r e s t n ic e. 

Policejní dohled, odvolání z výroku o 
rpřÍJ]Justnosti 125, 202. ,~ 

PoUceinf. řízení trestní 3, 32, 57. 
PoliCejní úřady státní S8. 
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Pomoc právní, j.e~í 'Poskytování . v 
,tr,esmimřiz'e,ní 118, 74, 75, 127. 

Pomocné otázky 168. 
Pomocné sily ,při sou,dedl 3;7. 
Pomocní soudcové, vilz soudcové p'o

mocnÍ. 
Popis osolby 127, 1;2'8, 171; viz té~ z a

,t ylk ,ač. 
Poplatky, ,s o u ,d n i, v říz'ení SOUKrO
. mO'žalobni'm 237. 

Poplatky svěd'eclké, nárok na ně 234, 
~35, 238. 

Poplatky tlumočníků 234, 235, 238. 
Poplatky znaků 234, 236, 238, vilz též 
ilékaři; zvěro:]ékaři. 

PoplaJky zřÍ'z'enců, četnÍ'ků, za doru-
,čování" Ipř,edlVádJělIlí 234. 

Poplatky, ,jich vymáhání 237. 
Populární žal()lba 145. 
Porada shorů s'oudcovský'ch 8ú, 81, 

205. 
Porada p 'o r IQ t ,c ů 108, 168, 169. 
Poradce. právní 8'8, 89. 
Poradní protokol, vilZ ,p rot o k o I. 
Poradní protokol v h].~l'V'ním ,pře:lílčenÍ 

v 161. 
Porotci,dův'ody vyJoulĎení 54, 166, (1'66. 
Porotci, ji'ch zamí,tání stranami 54, 133, 

165, 166. 
Porotci, dávání otázek 166, 167. 
Porotci, 1~ch hlasovánÍ' 42, 169. 
Porotci, ji.ch 'Porada a uS\Il!Mení 1108, 

168, 169. 
Porotci, jkh od!P'o:věď na otá:~ky d1m 

>dané 166, 170. 
Porotci, Qich výT'ok, viz· výr.o Ik 'll o -

r.o t,ců. 
Porotci, sesta'Vování ~:icih 'Seznamu 51, 

1110, 165. 
Porotci ih I a v [I í, 55, 16'5, 166; TI á -

hrr a cl n í 55, 165, 166. 
Porotci, nezpůs<Q\hnost Ik úřadu 511, 5'2; 

ztráta zpŮ'sobi']os,ti 54. 
Porotci, práV'o odmítnoutt Ú>řald !p.o

l'Otčí 51, 52. 
Porotci, sproštění úřadu ,poT'olbčí"ho 52. 
Porotci, tr,est za ne,d!ost:alVertÍ se Ik I]J'O

'mtnimu sedění 53, 54, 193. 

Porotci, náhrada .za ce!stovné, stravu 
53, 234. 

Porotci, jejich nedov<Ql,ecr:!,ý stylk s ci
rlfimi osobami meizi porardou 169. 

Porotci, viz též d o IP I ň o v a 'c í s e -
znam; la'vice porotců; ná
mitlky; porotni sOll,dy; p'o
roty; ro'čnÍ serznam; s~'u
žeb[li 's·eznam; období po
TO tn í. 

Porotní soudy 57, 164-170, jkh !pří-
'S]ušrnost 25, 59, 164. 

Porotní soudy, jkh zas,edání 53. 
Porotní soudy, jkh slo'ž,eni 165 .. 
Porotní soudy, ,příisaha !prorotců 166. 
Porotní soudy, obhájce z IPovim.nolsti 

úkdní 95, 164. 
Porotní soudy, Ihlavni !p'ře!ílčení pJed 

nj,mi 95, 165, 166. 
Porotní soudy, průvo,duí ří'z'ení 166. 
Porotní soudy, dočasné zastavení jkh 

lPúsobnosti 65, 95, 186. 
Porotní soudy, vi~ též h 'I a v n í 'P ř e -
Hčení; lavtice porotců; od
volání; 'Op'ravIQva<CÍ řízení; 
otázlky; porotci; iPor'O'ÍY; 
Iprávni 1P0u,čenÍ; pro'Ío'krol; 
IP ř e d s e ,d a. 

Porotní soudy, viz ,též rOIZ'sudek; 
suspense; vrc'hnÍ" rPoro~ce; 
výrolk porotců; 'zmateční 

stížnost. 
Poroty, ,dočasné zast'avent jkh púsdb~ 

nosti, zálknn 8, 34, 39, 186. 
Poroty, důvody 1Pf<Q a,pmti j:ejlÍClh eksi

sten'ci 25 násl. 
Posudek iaku11ní 105, 139. 
Posudek z'llale'cký, jeho podání 105, 

106, 138. 
Posudek znalecký, jelho v~dnost 140. 
Poškození na těle, znalecký 1P0s,urdek 

Ip'ři něm 139. 
Poškozený, viz též s o 'll k r IQ m Ý ú
,častník. 

'Pošta, doru1Ďování ~i, viz d o if U IČ o -
vání. 

Poštovní úřady, íi<Ch Ip'ovinnost za,dr'Že
ti zásil'ky 132. 
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Potraviny, zák. 160, 173, 179, ,180, 191. 
Potraviny, ikh zlk,ou:mání !při tr·estný.ch 

lčtne'ch 138. 
Potraviny, vadJnoist posudku státního 

<ÚSitav'U ,pro jich 7Jkoumání 139. 
Poučení olbvtněné'ho 'o jeho právech 

H8, 125, 143. 
Boviooost svědecká. vi'z s věd 'c i. 
Povinnosti obecné úřadů v tr,estním 

řDz·ení 6nných, viz ú ř la ·d y. 
Pracovní oddíly, 'Ddklad: VÝlkOIll!U tre

stu 217. 
Pracovní oddíly, o,dvolá:ní (l výr'olku o 
~ařadění ,do nich 202. 

Prameny t r e s t n r h IQ 'P r á v a IP r o
e e sní h o, 5 a násl. 

Prá,vní pomoc, viz p·o m oc 'll r á v n í. 
Právní pouče'llí přie,dse,dlovo v řízení 

por.otním 108, 168, 169, 198., 
P'rllle~udicIální otázky, viz o t á z k y 

Ip ř e d lb ěž n é. 
P11aE)sumptio iuris, et de iure ,133, 150. 
Pres~dent stb'orového s'Dudu, ~iz II ře d

n,o sta. 
President nejvyššího soudu, dm'D'f 

nad s'Dudyni'žiší.ch st'oli1c 33. 
President republiky, j.eho trestní od

Ipov-Mll!ost 34, 91. 
President re,pubIiky, v'i,z též a b 0'1 i -

'c 'e, a mne s ti 'e. 
Prohlášení rozsudlku, viz v y h 1 á -

'š e lil í. 
Prohlášení ústní, viz .o z .ll a :m 00 v á n í. 
Prohledání ,d'O m u, o s.o b 45, 94, 97, 

101, 105, 109, 120, 128-130, 132, 13'5, 
,1'45, 146, 147. 

P.rohledávání s 'p i s Ů, 94, 97, 105, 131, 
132, 172. 

Prokurátor, viz též stá t n í rl á -
s t II ,p ce; t i t II I a ,t II r a. 

Prokurátor, Ii'e'ho po.starvení ~ příprav
ném vyhle,dávání a vy.šetřování 78. 

Propadnutí, vÝfO'k o něm 222. 
Propad'llutí zvířat a z~íředch suro.vin 

UíO, 180, 191. 
Propadnutí zboží, jeho výkon 180, 

222, 233, 234. 
Propuštění pod m í II e Č n é, viz !p'O d-

,mínečné IPropušt,ění. 

Prorogace soudu trelstní'ho 74. 
protokol 43, 44, 107-109, 110, 153, je

ho ,selp'sání 'o úkoillle·ch vyšetř,ovací·ch 
44, 107, W8, 129, 137, 148, 172; j,eho 
'čtení v hl. 'přelúčení 158. 

Protokol o hlavním p'ř,eHčení pře'a 
soudy slborov~mi44, 161, 162, 205. 

Protokol o hlavnrm tP,řeJí.čení pfe'd sou
dem stanným 185. 

Protokol o hlavním přelÍlčení ve vě-
ceclh přestuplkový'oh 107, 172. 

ProtokGl o ohledání 93, 136, 137, 158. 
Protokol IP o r a ,d n Í 44, 81, 162. 
Protokol pora,dní, lpráv'D vrchního 

prokurátora ,d'o něho nalhlédno'ulti 811. 
Protokol zvláštní 162. 
Protokoly spoluobviněných, .svědků, 

'Hc'h čteni při hlavním 'přeUčení 106, 
1'58. 

Provedení zmateční stfžnosti 196. 
Průvod bezpečný 120, 128. 
Průvodní řízení v hlavním př·elÍičeni 

WS, 158, 205, !před '!l'or'O't. soudy 
,1,66. 

Průvody, u,stowpe'nD stran od ni'ch v 
hlavním přeH6ení 158. 

Prvotní seznam por'Otců, j,eho sesŤa
v'ování 51, 52. 

Předběžné otázky, viz o t á'Z k y 
Ip ř ·e d běž III é. 

Přednosta okresního sou·du, j,eho .pra
'V1O'moc 49, 50. 

Př,ednosta kraljslkélho soudu, i'elho IP'ů
soih:nost 50, 101, 1164, 168. 

Předseda, ,j'eho ,úřední výkony v hlav
ním 'přelJíčení l'S5, 156. 

Předseda, jeho moc ,dtiscitp'Hnámí v hl. 
'PřieHčení 105, 109, 156, 157. 

Předseda, d'eho ·cJriskrečnl moc lP'ři hla v
ním IPř'e'Hčení 40, 105, 168. 

Předseda po'pO'tníh'D soudiu, j,e:ho pra~ 
rv'CIlli'OC a .povinnosti 108, 156, 164, 
165. 

Předstižení 67, .68. 
Předváděcí rozkaz ,pr'Dti ne'p'řítomné

mu 109. 

Předvedení oihviněného 109, 1'20, 121, 
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130, U2.~142, 171; útr'aty předvede
Iní 234. 

Předvolání o br v i n ě n é h 00 120. 
Překlad s'!ll'SŮ jiJlioiazYlčnýc'h 46, 113, 

115, 1.1'8, 119. 
Překročení o bž a l'ob y, viz ob ž a

J'Db a. 
Přelíčení veř,e'jltlé, o zmat.e,ční sÍ'ližno

sti Ip'ř'ed s·oudem z:ru:ŠOV,Cl!cÍm 198, 
199, 200, v'e vě'c'ech IPomtnkh 60, 
198. 

Přerušení v:0konu tr·estu, 40, 211, 2121, 
224. 

Přestupky, příslušnost soU!dů okres-
ních 57, 58. 

Přestup'ky,říz,ení o nich 170-173. 
Přezvědné o s o lb y 1'16, 146. 
Příčetnost ob-viněného, vi'z d u šev n í 

,p·o r u ch y. 
Přípravná lhůta v h I a v ním tPř e
líče n í 156. 

Přípravné vyhledávání, viz vy h le
d á v á ní. 

PHpravné vyšetřování, viz v y š e
třování. 

Přípravy k hlavmímu ·p·ř,e1íčení, viz 
hlavní pře,lí,č'ení. 

Přísaha .os·olb hre'z vY'znární 143. 
Přísaha p 'ř í s ·e d í c íc Ih státního 'sou-
" ,dJu 55. 
Přísaha s věd·e·c ok á v přípravném 

'vy,šetř·ování, viz s v ěd,c i. 
Přísaha s ev ě ,d e 'C k á, j'ej~ záJkaz 1411, 

,142. 
Přísaba znal,ců 139. 
Přísaha svě,dků, IZlnaJ.ců, ipři hla Vilím 

rpře'Hčení 94, 158, 172. 
Přísaha IPO r 00 tc ů 166. 
Přísaha Z.G!! IP i 's o v fa t 'e I e, tJ u m o. 'č

n iik a, s o II od n í c Ih s v ·ě d k ů 43, 
44, 46, 107, US. 

Příslušnost 's'Oudů, 516 násL, 152, 153, 
203. 

PříSJlušnost ID í s t n í 56, 65 násl., 154, 
.203, v řfz'ení Ipwti mladistvým 66. 

Příslušnost 'soudů, s'vory o. ni 8, 57 
násl. 67. 72, 171, 184. 

Příslušnos,t soudu, v ě 'c n á, 57 násl., 

73, 154, 170, 203. 
Příslušnost tr'e'stnkh soudů ve vě.::ech 
křivého obevinění, utrhání nactr slpá
clhaný.ch ,ťis,k;em 177 násl. 

Příslušnost, viz též s o u d y ne p ř í
slušné; tiskové vě,ci. 

Původcovské právo, vilz 'o ,d v·o ,I án fo 

R 

Radní komora, její ,p'rav,oIlli'OC 50, 56, 
72, 85, 96, 97, 1124, 125, 126, 127, 131, 
139, 143, 149-151, 152, 156, 183, 210. 

Radní komora, !j'ej'í postavení v pří
IP'ravném vyšetřování 58, 123, 148 
a:ž 1'50, 151, 192. 

Radní komora, za'stavení př:!p'fiavnéh.o 
vyšetřován]yejÍm Ulsneslením 86, 150. 

Radní komora, ,j'ejí rozho'dování o 
stížin!O'Sti do nařízení vyšetřuliídh.o 

'soudic'e 58, 59, 123, 134, 190, 191, 215. 
Radní komora, stÍ'ž.nost do iejÍ<ho f'O'Z

,ho,dnutí 60, 123, 124, 126, 150, 154, 

190, 191, 192, 210. 
Radní komora, jejl] rozhndnu,tí o ZTU

'šení va:zby VY'šetř,ovll'cí 87. 
Radní komora, us.nesení zastav10vací 

IPro z'pětv!zetí cibžal'O'by před hlav. 
př·elíoením 1S5. 

Radní komora, wZ'hoodovární o obno.vě 
'zastaveného trestntho ,řízení 210. 

Reálie trestního procesu 14. 
Reciprocita formální, materi'3ilní 17. <"" 

Reiormatio in pe~us, 'její zákaz 191, 
197. 2011, 203, 205, 208. 

Rehabilitace, vi~ z a h I a'Z e n í o. dl
sou'z·enL 

Rejstřík tre'stů, ,j1eho ve·dení 226. 
Resumé předts'e,dovo v ř~ze'llí pmotním, 

168. 
Revise mimořádná 194. 
Robotárna, přÍ'slu'šnolst 1'kh slprávy \pTO 

,tr,estáJní vě~ňů 34, 57, 64. 
Roční se,znam pomků, j'eho. sesta'V1O

vámi 51, 52, 53, kmetů 28, 56. 
Rozhodování O' uvalení ,-"a:zlby 95. 
Rozkaz postavovací, viz IP ř eel: v e

,de 'n í. 



Rozkaz povolávací, neu!P'Ůslelchllutí ik 
-llO-'stoupení pre'Slen'čllí s).ucž'hy 63; 'vý
'cviku atd. 63. 

Rozkaz zatýkací 93, 109, 121, 152. 
~ozsudek 158-161, 179, 191, 192, 195, 

197. 
Rozsudelk kontumační 84, 183, 193, 

195,225. 
Rozsude,k s o u cl u s b 'O r o v é rh 'O, j-e

ho ohsah 108, 116.0, 161. 
Rozsudek dOIP'lňovad 1611. 
Rozsudek asvohozu'jkí 29, 31, 210, 

211, 213, 216. 
Rozsude-k ·odsUlZUJjkí 31, 159, 16.0, 17.0, 

[172, 173, 21.0, 211, 213, 216, 217. 
Ro~sudek osvobozující v hlavním p.ře

.Hoeni 29, 31, 80, 159, 160, 167, 170, 
172. 

Rozsudek, Ipomě'r ik § 50 tr. z. 160. 
Rozsudek, j-eho vyhlálšení 106, 160, 

161, 216, 219, vyhotovení 32, 94, 109, 
110, 1611, odroče:nt 161. 

Rozsudek, důvody rO'z~l'O'dovací 161, 
no. 

Rozsudek, soudů 1P0rotni,Dh 1170, 201. 
Rozsudek, jeho vyhlášellli _a vyihoto

'v,eni v ři'zen-i iPorotnim 170. 
Rozsudek, jeho vyhotoveni ve v ě

-c e ·c h pře s t u IP k o v Ý c h 172, 
173. 

Ro'Zsudek, j,e:ho výkon 161, 185. 
Rozsudek ve věc'e'ch křivého obvině

ni tiJskem, }eho u'Veř.eo1něn-í 178. 
Rozsudek, . .jle1ho zrušeni ne~NYlŠším 

sOUldem 200, 201, 2'13. 

Ř 

({eči stran, ~ávěI'elčné, 'Při hllavním 
lPřeHčelní 97, 156, 205. . 

({eči stran v říz·ení porotním 166, 168, 
'1170. 

({není inkvisiční, viz i n k v i s ič n i 
řilZení. 

Rízení výjimečné 184-186. 
({izení pro neposlušnost P[oti nelpn

tomným, UlPr,c'hlÝ'll 126, 1.27, ,128. 
({lzeni přípravné 147-150, 'j,e!ho zasta-

veni 29, 150. 
Rízení trestní, oznámeni o jeho z.ahá

-yeni a skončeni 112. 

s 
Samosoudce při ou.'>:resním soudu, j,eh'Ů 

lPuso1hnost 36, 37 násl., 50, 108, 170, 
1'7l. 

Samosoudce .pd'i krrajs'kém soudu 9, 38, 
39, 5.0, 59, 163, 1M. 

Sbor soudní, víz s o u od n i s lb o r. 
Sborové soudy, vi!z s o u d y. 
Sbory soudcovské, dÍ'C)h složemí 175, 

177, hlasováni v !llk-h 36, 37, 38, 41 
násl., 55, 56, 109. 

Senát Národlního ISIhromá:žděni, i,eho 
:s'lO'žení a pravomoc, zákon 34. 

Senát mládeže 38, 56,' 95, j,erho s!<oženi 
a IP-řisFU!šnost 65. 

Senáty, t r e 's t IT1I f 38, jich 'sestavová-
ní 38, jich sllOlženi 39, 40. 

Seznam adrvokátti 94, 117,2. 

Seznam kmetů 28, 56, 284. 
Seznam obháicti 5,2, 89, 94, 95, 96, 189. 

Seznam porotcti 94, jeho se'S1Ia'vová!llí, 
~ákon 8, 51, 110, 193, 234. 

Seznam z n a I c ů, H'k a ř ů, e h e m i
ik ú 1'38. 

Shlazení O'dsoulZeni, vilZ o od čin ě n f, 
za,h'la-zení. 

Síd,la soudti, jkh sta.lloven.f, vl'z vl á-
da. 

Slib p'ři prolpouštěni rl' va:zby 124, 125. 
Služební pragmatilka 10, 37. 
Služební seznam POifOtců, .je:ho sesta

vováni 51, 53, 165,kmetú 56. 
Smirné jednání ip-ři wrá:žlká'cih na cti v 

ltiskOlpilsech 177, 178. 
Smlouvy -Q vyldárvání zJočinců 18, 751 

127, 128. 
Smlouvy mezinárodní, o právni po

moci 75. 
Soud stanný 39, 42, 57, 64, 71, 86, 101, 

,ři'z,en'l př·ed ním 153, 184-185. 
Soud stanný, Irozhodování ve věce-ch 
a{IQnn~nkh 71. 
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Soud stanný, olbhá'jce z moci úřední 
95, 185. 

Soud zrušovací 57, rozhodováni o od
-voláních 203; o 'zmatečních stížno
stec1h 60, 106, 196, 198, 199, 224; v 
řízení porotním 60, 95, 2.00; v cLovo
:lad st~žnosti 61, 2.06. 

Soud zrušovací, viz též o b n o v a 
tr-estního říz-ení. 

Soudce, viz též 'S·a ID o s o ud ce; 
s lb o r s o II od ni; s o u d y. 

Soudce do ž á,d a n Ý 37, 39. 
Soudce, t. zv. ). é .t a -c í 37. 
Soudce z oP ř i ik a z II čin n Ý 37. 
Soudce n á h -r a dl n i 41, 50. 
Soudce vy še t ř.ll< j í-c í 37, 48, d'eho 

lPůsolbnost 110, 148; viz též vy š e
t ř o v á n í př i lIJ r a v n é; v y š e
tf II Ij i ci s o u d·c e. 

Soudcové, vi'z též t i t u I a tur a 
ISO ude ú. 

Soudcové, ·disdpJinární ří:zení s nimi 
36. 

Soudcové pomocní 37. 
Soudcové I a i -c i, 51 násl. 
Soudní opatření, ÍÍ'ch -dJnrwčování, ViiZ 

d o [ u 'čo v á n í. 
Soudní osoby, 35 násl. 
Soudní osoby, jkh vyl;olUlče11í, vůz v y
~ou,čení. 

Soudní osoby, jioh z,amitál!lí, V-iiZ z a-
mitání. 

Soudní péče o mládež 47. 
Soudní IP ráz rl n i n y 102. 
Soudní sbor, 37 ná-sl., jeho odilSdlI>linár

aI! mo·c v 'hlavním př-eUčení 157. 
Soudní sbor, r,ozJhodováJllJí o náv[zích 

str.a!ll -o hlavTIim přeH'oení 157. 
Soudní spisy, vilZ s P i s y. 
Soudní správa, vi'z s IP [ á v '3 IS 'o u ·d

ní. 
Soudní svědci 43, 45, 46, 108, óicrh lPři

Ibrání, 45 násl., 104, 105, 129, 136, 
144, 172. 

Soudniotví soudů tr'estních, j·eho TOIZ

sah 32. 
Soudy, j,e.jich Idruhy 34, 35. 
Soudy ik o n s u a á r n i 34. 

Soudy, spory <O ,přÍ'sluŠlnost 72 násl. 
Soudy . a,e IP ř í S ,11U- Š n é, j'e-j1C1h úlko-

ny 72 násl., 7'4. 
Soudy, jich Zalmitání 72. 
Soudy mládeže 7. 
Soudy, vedl.ejš'l osoby při ni-cb 37. 

43 násl. 
Soudy o k r·e sn i 57, -ji-ch soudnictví 

57, 58. 
Soudy o k r e s n: i, postup plřj -domně-

% vě-cné nep'řísr)Uišnosti 74. 
Soudy o k 're s n i, jich soulčinnost v 

,tr-estním řízení vOljlenSlk:ém 75. 
Soudy o k r e sní, vi:z též pře rl n o

s ta; s a m IQ s 'o u -d·c e. 
Soudy IP a t r i m·o n i á 1 n í, m ě s t

s :k é, c í r k e v n í 32 • 
Soudy k r a j s Ik é 57, jic~ olb<sa-zení 58. 

'59. 
Soudy k rad s ll: é, jirch soudnktvi 58. 

211. 
Soudy po if o tal í 517, jich pús-o!bnost 

7, 25, 59; viz též 'P'O r o tn í rS o u
dy. 

Soudy řádné 34, 57. 
Soudy z v ~ á -š t n í 57. 
Soudy v r -c lb: TI í 57, ~ich IPůsobnost 59. 

60, 223. 
Soudy vrc h ID: í, dkh obs'aiZení 38. 

S(}udy vir -c ,h 11 i, vy-řůz·ování bez 'llsne
-se11í senMu 39. 

Sou:dy v r 'C ih TI í, 'ji,ah [olZhodovál!lí fr 

S'trvnostecih dO' roZlhodnutí radní ko
mory 60, 123, 124, 12'6, 150, 154, 19,1. 
210; o 'Od'Volánich, 'Vůz o ,d v I(} 1 á ní. 

Soudy v r c 'h n í, de,jiclh [oz1ho:dování o 
lIlámitkách Iproti 'Spisu ob!Žarjovadifl1lU! 
-60, 153, 155. 

Soudy v r c Jl 11 i, -dáni obviněné~o v 
'oIbža~ovanost 86, 123, 154. 

Soudy t 'r -e s tni, jich poměr k ~~nÝ'm 

lJ1řadům 4, 5. 
Soudy t r·e·s t ní, Hch IPovinnost vzá
\jemně si poskytovati pomo'c 18, 74, 
75, 127. 

Soudy t rr ·e rS tni, jIch IP·řislll.šnost 

místní, 'Viz při s I u š n o s t. 
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Soudy v o li e n s 'k é, viz v o i e II s k é 
S'O U d y.' 

Soudy km e t s k é 27, 28, 34, 57; zá
Ikon 27, 28, 65; viz též klill'e ti. 

Soudy v ý i i m 'eč 'll é 7, 34, 57, '184, 
1'86, jkh 'z'av,edení 32, 184, iich šesti
čLenné 'Senáty 65, 95, i86; viztéž 
'por'Oty; Niýjim'e'čný s:enált. 

Soudy, viz též nejvyšší soud; 
s'oud ;zrušovacÍ; s'Právní 
úřady; licihevní soudy; 
státní s,oud; titulatura. 

Soukromá obžaloba, viz ob ž a I o lb a; 
viz též 'ž a lob c e. 

Soukl'omoprávní nároky, jkh vyřiz'ení 
v řÍ'z-ení adhaesním 30, 31, 82, 83. 

Soukromoprávní nároky, olpatření 

~owdu v ipříóně j.ioch 83, 124, 125, 
2.30, 233. 

Soukromoprávní nároky. jich vymá
hání 84, 126. 

Soukromoprávní nároky, odvolání z 
výroku o nkh ve věcech Ipřestup
kovýlch 84. 

Soukromožalobní deMkty 20, 145, 175. 
Soukromý účastník, ,po joem , j.eho prá

va, 82 násl. 86, 233; j'eho zastupová
ní 88, 89. 

Soukromý účastník, CÍ'zine,c 17. 
Soukromý účastník, j,elno výsllech svě

declký 143. 
Soukromý účastník, j-eho odkázámín:a 

IPořa.d práva dvHnrno 82, 84, 231. 
Soukromý účastník, vydání mu věci 

Ij'emu nále'žeHcí 230, 231, 23,2. 
Soukromý účastník, přisouzení mu 

odš!klodJnění 83, 230. 
Soukromý účastník, vilz též ž a I o b

c e IP o d p ů r n ý. 

Soukromý žalobce, vrz žal ,o b 'c e, 
viz ,též ob ž a 'lob a; stá t n í z á
s tll pc 'e. 

Spis Qbžalovací, vliz 'O b ž a lov a -c í 
'$ 'P i s. 

Spisy, jich ,dorU:ČHvání; -viz do r u
,čovánÍ. 

Spisy i i no j a 'z y 'č 'll é, jlich ,překlad 
tlumOlčníklem 46, 113, 115. 

Spisy, nahlédáníd!o nich 8i, 83,89, 9'0, 
93, 97, 133. 

SíJ(Jjitost trestný,ch 'činů, viz s u -d i-
š t ě. 

Spoluvinník, vrz s ud i š t ě. 
Správa soudní 32, 89. 
Správní úřady, ,jkh kompeteulční kon

,m~kty s,e sowdy 5, 73. 
Stanné právo, ří:z-ení podle něhÓ, 15'0, 

184-185. 
Stanný soud, viz s o u d s t a n n ý. 
Stati~ika, k: 'f i min á I ní; Viz k r i

minální statistika. 
Státní soud 57, 6'0, 61, 175, říze,ní př'e,d . 

nvm 7, 9, 86, 149, 153, 180-182, 2'06, 
223. 

Státní soud, j,ehĎ iOrga'nrsace 39, SS, 
181. 

Státní soud, 'jeho slo!žení 28, 39, Sl, 55, 
181. 

Státní soud, vylo1l!čení, zamítání j,elho 
,č/oenů 50, 5'5, 181. 

Státní soud, veřejnýžalorhce pTi něm 
82, 181. 

Státní soud, jleho p'Hslušnost' 180, 1<81, 
jeho .příslušrrost při souiběhu s činy, 
luálerž'eMcími Ip'ř'eld soudy ,ohecné 6<1. 

Státní soud, oIbhá}ce rz moci úřediní 95. 
182. 

Státní soud, [jednaCÍ řád 18'0. 
Státní soud, rozhodování ve vě'Dec,h 

Ik,onnexní.oh 11. 
Státní soud, 'záklon 28, 61, 82,86, 101, 

180, prováděCÍ nař~ení k zálkonu. 9, 
180. 

Státní/zaměstnanci, Úlprrava jk'h ce!s
tg,vf'nkh 'požitků 234, 238. 

f &tátní zástupce 76 násl., ,obor jleho 
V .IPůso'blnosti 79, 81, 82, 84, 175, 18'0, 

,205,220. 

Státní zástupce, jeho povinnosti 79, 
81, 1<17, 146. 

Státní zástupce, jeiho ~poměr k úřadům 
ibez'pe'čnostním 'a jiným 79, 81, 82, 
147. 

Státní zástupce, tpřevz-etí zastuPo'ITáni . 
sou!kromého ,žaIobc.e 89, 9'0. 

Státní zástupce, 'jefrJ,o !POměT k pod-
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tpůrné obžalobě 83, 84, 154. 
Státní zástupce, d,eho v'osta vetní v pn

pravném vyho1edáván,í, vyšetřování 

58, 79, 80, 85, 135, 146, 147-149, 
150, 170, 181, 19.0. 

Státní zástupce, jelho vyloučení, vi'z 
vylouč,ení. 

Státní zástupce, jeho Ú'stupodl stíhání 
84, 85, 154. 

Státní zástupce v řízení ve věcech tis
Ikový-ch 175, 176, 177. 

_ Státní zástupce, vi'z též stá t n í z a-
s 't II pit e ~ s t v' íl; ,o IZ lb roj, e n á 
moc; stíhání. 

Státní zástupci, vilz též t i t u I a t u 'f a 
'S tát n í c h z á s tup ,c ů. 

Státní zastupiteIství, je'ho zřízení a ú
'oel 9, 76; jeho mganisace 77. 

Státní zastupiterlství, ieho věcná a 
místní ,přřslušno'st 78. 

Státní zastupitelství, styk se soudy 
'.1'47. 

Státní zastupitelství, ne,dodržování zá
konných lhůt 104. 

Státní zastuplte'lství, doru.čování soud
nk,h opatření lID. 

Státní zastupitelství, povinnost ke stí
hání trestný,ch či'nů 2'0, 716, 79, N7, 
212. 

Státní zastupitelství jako úřad reJjlstří
ku tfe'S~Ů 2216, 2128. 

Státní zastupitelství, viz té,ž stá t n í 
z á s tli' 'P ce, fu n k c i o n á if i. 

Stíhání tre'stných činů státním zasŤu
'pitelstvím 20, 76, 79. 

Stížnost do naří'z-eni delegace 711, 19'0. 
SUžnost do nalřízení lueho tprůtahu 

Isoudce vyšetřujídho 97, 123, 151, 
190, 21'5. 

Stížnost do rozhodnutí radní komory 
60, 123, 124, 126, 15'0, 154, 18'0, 19'0, 
191, 192, 210. 

Stížnost do zavržení rzmatle1čnÍ stí:žno
sti IprvnÍ 'stolicí 192, 199. 

Stížnost do usnesení stranohnovy 
trestního ř~en,í 19,2. 

Stížnost do výroku o útratách trest
ní,ho říz'ení 192, 238. 

Stížnost do usnes'ení okr. sou,dů ve 
věcech přestulPkových 171, 183, 193, 
223,238. 

StížtílGst státnrho zástupc'e Ip,roU 'P'fiO

tpuštěníolbviněného z vazby 216. 
Stížnost na nálezy ve věc-ech tisko

vých 176, 179, 193. 
Stížnost, viz též o lb žalo v a c í 

spis; zmate,čni stíŽ:nost. 
Stížnost ,di oh 1 é d ac í (d,o z -or čí) 

60, 109, 123, 1'511, 189. 
Stížnostd o vol a c í v ří'zení 'Před 

státnúm soudem 61, 182, 206. 
Subjektivní řízení 179, 180. 
Subsic1liární o bž 'a lob a, 'ž a Job c e. 

viz< :ll o cr p Ů r n á o b ž: a' 1'0 b a, 
pod p ů r n Ý ž ,a 10 lb 'ce. 

Substituce 78. 
Sudiště spáchaného ,skutku 65, 66, 67~ 

68. 
Sudliště 'bydliště, <pobytu, p'o'stižení 68. 
Sudiště, 'nabyté vM-omosti o tpe'stném 

'ČÍnu 68, 69. 
Sudiště věd s;pO/jlitý'c'h 69 násl., 159. 
SucUště 'pro trestné činy, spá,chané v 

,cizině 69. 
Sudištěpro osoby vojenské 61, 62, 63, 

64. 
Suspense VýToku POTOtCŮ 42, 48, 169, 

170. 
Svědci, jich povinnost svMčiH 137, 

140; os'voihození 131, 140. 
Svědci, jiclh olblsílka 142, 193. 
Svědci, ne'ZlPůso'bilí (ahs,o'llJltně, 'f·ela

itivně) 140, 14,L 
Svědci, :zproštění povinnosti svěldec

iké 138, 141. 
Svědci, Iprávo odepříti svědectví 14. 
Svědci, nemo-clni, ne'duživí, dkh vý

-slech 140. 
Svědci vzdáleného bydili<ště, v cizo

zemsku, jkh vÝ'sleoh 18. 
Svědci, 'jkh TIelp'oslušnost 116, 142, 236. 
Svědci, jich 'lTýsle'ch v ř~ení IlJří!prav

ném 79, 104, WS, 116, 142. 
Svědci, jich výsl'ecih lP'ři hlavním př,e

Hčení 106, 116, 143, 157, v řízení od
vo'ladm 2'04. 
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Svědci, tl'ich přísa.ha -ve vyšetřovárÚ 
\přúpr.avném 142, 143. 

Svědci, jkh Ipřísa;ha lP'ři hlavním 'pře
Hčielni 94, 142, 158. 

Svědci, jkh přvs'aJha ve věcech !pře

stulpkový'ch 172. 
Svědci, jich neldostav'ení se k hlavní

mu p'řeHčelUí 133, 157, 2316. 
Svědci, jich nM,ok na porp'latek 2'34, 

235,238. 
Svědoi, viz též h I a v n í rp řel í 'č e-

ní; hluchý, hllu,c1hloněmý; 

konfronltace; poplatky; 
'So'uikr-omý úča·st'ní-k; 'sou
k r o m Ý žal ob 'c e; s v ě cl ec
,tv i; tlulill o čn ílk. 

Svědci soudní, v~z s o u dní s v ě d
'ci. 

Svědec,tví, křivé, poři hlavním přeUče
ní 162. 

Svědectví, viz též s věd c i. 
Svědečné, viz 'P o p I a t k y s věd e c

k é. 
Svévo-le lPři podání zmate·ční stížnosti, 

její trestnost 199, 200. 

š 
Škoda, zjištění j'e,jí výše 125, 230, 231, 

232. 
Škoda, viz též s o u k r o il11 o p r á v

ní nároky; soukr'omý ú
oč a s t ní k; viz ,též n á oh r a cl a 
š ko d y. 

T 

Telegrafioká podání 103. 
Telegrafní úřady, jich IP'ovinnost za,rur-

,ž·e'ti lZásHky 132. 
Teorie prtivodní 23. 
Těsnopisec 44. 
Těsnopisné záznamy 108, 161. 
Ti<skoPÍs, ip-o'j'em 174. 
Tiskopis, příslušnost ll'or-otníC!h soudů 

'PT<O trestný 'jeho obsah 174. 
Tiskopisy, zastavení jkh vydávání 

178. 

Tiskopisy, iich zabavení 175, 176, 179, 
193; zrušení zaJbavení 176. 

Tiskopisy trestnélhlo OIbsa.hu, ji,cIh zni
,čení, zá!ka:z roz,šiřování v řfzení 

Isu'hj'ektivním 175, 176. 
Tiskopisy, -o'hi'ektivní říizení 175, 176, 

180. 
TiSkopisy, ve věceoh křivého -obvi

lnění, utr,hání na ,cti a uráJže>k lIla cti, 
,oclJp'ovědnost 'za Ij.i-oh obsah, zá:kon9, 
25, 99, 160, 175, 177-179; 1P'f'ovádě
cí na'řízení 9. 

Tiskopisy, viz též n á h -r a d a šik o
cty; námit!ky; tiskové věci; 
zák'az ro'zšiřování 179. 

Tiskové věci, trestní říz'enf -o ukh 
174-177. 

Tiskové věci, věcrná lPiříslUršno-st 174. 
Tiskové věci, in'ístní příslušnost 67, 

174. 
Tiskové věci, odůvodňování nálezů 

176. 
Tiskové věci, stížnost do nálezů o 

nkh 176. 
Tiskové věci, vi,z též t i s ko p i s y. 
Tiskový zákon, jeho změna 8. 
Titulatura s-oud·ců a státních zástupců, 

jeH změna 10, 36. 
Titulatura soudů, j1ejich změna 35. 
Tlumočník 46, 47, jeho p'řilbrání 'ku 

IpřekJa,du ,spisů iino'ja'zY'čný'ch 46, 
113,1'15. 

Tlumočník, jeho IPHsaha, viz [J ř í s a
h 'a t I II moč II í k a. 

Tlumočník, jeh'o přihrání ik výsloechu 
sve'dků jinojazy1čnÝ'ch, hluc'hý'ch, 
Ilrluohoněmých 46, 107, 116. 

Tlumočník, j'eho 'P'op-Lat.ky 234, 235,238. 
Tortura 5, 6, 17. 
Trest, odklad jeho výkonu, viz od,.. 

Ikl'a,d. 
Trest, zastavení jeho výkonu, při o'b
nově trestní,ho ,ří'z'ení 211. 

Trest p-ořádkový 124,190,193. 
Trest, přerušení lieho výkonu, viz 
IPřeruš·ení. 

Trest, j,erho zmírnělní ,pro polehčujň'CÍ 

{)kolnosti po vy<u,e'sení rozsu·ct;ku, na--

j1evo vyšlé 2:23. 
Trest [1 'a s v o b -o -di ě, místo jeho od

rpykání 220, 221, změna místa 40. 
Trest na sv'obo·dě, viiz též eví

,d e n ce; s t a O s t i k a. 
Trest 'pe něž í t Ý 99, 1,23, 163, j1eho 
v~kon 221. 

Trest rpe něž i t ý, viz též pen ě ž i
tý trest; peil1ěž<ité pokuty. 

Trest 's II r ti 122, 126, 160, 184, 185, 
210, 218, 224, 228, proti nělkolika 0-

solháim 170. 
Tre'st s m r ti, IPo-ra,da o návrhu na 

ro-milostnění 170, 219, 220. 
Trest s m r t í, jeho výlko[1 219. 
Trest, viz též v ý k o n t re 'S t u. 
Trestné činy, jich sHhá:ní 20, 7,6, 79. 
Trestné CInY, slp'álclhané mezi hlav. 

lP'řieHlčení'll 162, 216. 
Trestnice, přírslu:šoost jich správy k 

trestání vězM [lT-O přelčiny arpře

Is:vupky 34, 57, 64, 140. 
Trestnice, dohled nad nimi 82. 
Trestnice, přenes·ení jich správy, do

rhJ.edu na ministerstv,o slprrav'edlnosti 
'82. 

Trestní komora, její pnl<v·omo·c 50, 57, 
60, 122, 123, 124, 125, 126, 151, 153, 
163. 

Trestní listy, ji<ch vy,hotov·ení 226, 2,27, 
229. 

Trestní listy, s ,č J t a 'c i, ů'toh vyhoŤo

v'em!! 226, 227. 
Trestní p'říkaz, vilz man ,d á t ní ř í

'z en í. 
Trestní řád, p'o,čátek :j,eho lPůsovrnosti 

14 násl. 
Trestní řízení, v]Z ř í 'z e n í t rr e s t n í. 
Trestný čin k n á vrh II stíhatelný 20 

násl. 
Trestný čin k e 'z m 'G c n ě n í stihatel

ný 20 násl. 

u 
Ublížení na těle, viz p o š k o z e n í. 
Účastník, s o u k ro 'll ý, viz 'S o u:k r. 

ú.č a s t ní k. 

Účastní'k trestného činu, viz s u.d i
IŠ tě. 

Udavač, je'ho 'Povinnost, hr'aditi nákLa
dy trestního lřízeni 236, 238. 

Udávání tr,e'stných činů, rpovinnosto
Is-ob s'oukromý'ch 145, 147. 

Udávání trestných činů, v.~z o z n a
lITI o v án í. 

Úklady o republiku, náhrada škody, 
státu epůsobené 222, 232, 233. 

Unifikace trestní,oh řádů ll. 
Uprchlí, řfz·elIlí 'pr'oti nim ,1216, 127. 
Urážka četn~ka 21. 
Urážky na cti v ŤÚskO'pi'su, viz t í IS k 0-

IP i s y. 
Úřad veřejný, j'eho povinnost oznámi

,ti trestné -činy stMnímu zá:stulpd 
145. 

Úřady, v řízení t-r,estní'll činní, oiJJ.e'c
né jich ,pov1nno'sti 7-8, 80, 113, 114, 
136. 

Úřady bezpečnostní, jich pů:sobnost v 
tr'estnvm vyšetřováni 5, 79, 80, 82, 
121, 122, 11:27, 130, ,136, 145, 146, 147, 
148, 149, 170, 176. 

Úřady stá t II í, zem s k é, o lb ec n í, 
·jirch povinno'st nalpomáchati trelstnim 
:s·ou:dům 145. 

Úředníci, stá t ní, jich nezpůsobilost 
k svědectví 45. 

Ústavy trestní, vi'z t r e s tni c 'e. 
Usnášení por o t 'e ů 108, 168, ,169. 
Ústnost hlavnLho Ipř,eHčelní 105, 106, 

158. 
Útraty tr·estního řÍlZení 79, 216, 234 ~ 

238. 
Útraty trelstnvho Hzení, jioh ná1l>ra'da 

ro-dsouzeným 238. 
Útraty trestního říz'ení, jirch náhrada, 

.nedošlo-Ii Ik: -odsouzení 90, 238. 
Útraty trestníhořiz'ení, jic,h -do1:Jytno'st 

236, 238, jkh rnedohyuno'st 99. 
Útraty z.ash~p'ování 90, 237. 
Ú<traty trestniho ří~z·ení, viz též n á

!Id a -cl y; s ,t í Ž III o st; II -cl a v a ,č. 
Utrhání na di v tiskopisu, vi'Z ti s

'k -o 'P i s y. 
Uvalení va.z b y 95, HO, 12:1, 122, 123, 
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150, 152, 190, 191, 21l. 
Úvěrní papíry, vere']ne, vyšeHování 

jiich falšování, 'vilz t a I š o v á n í. 

v 
Vazba v y š e t ř 'o v a c í, Izadišťovací, 

odvolání z výroku ,o jeHm zapo,čte
ní 220. 

Vazba olb'Viněného 94, 110, 215, účinek 
ohláš<ení zmatelční stížnosti na ni 
195, 196. 

Vazlba obviněné!ho, je'ji< náklady, vi'z 
n álk 1 ady. 

Vazba, jeljÍ za'pOlčt,elní do ,trestu 160, 
220, 223. 

Vazba k o 'I ~ u s n i 12,2, 123, 124, 133, 
17!1; nejd:elší plřÍlpustné trvání 124. 

Vazba v y š 'e t 'ř 'o v ac i, řáldná 120, 
122, 122-125, 150, 220, 234. 

Vazba vy š e t ř o v a c í, nakládání s 
vězni v ní 123, 171. 

Vazba v y š e t ř o v a ,c í, 'j,ejí' zrušeni 
110, 124, 190. 

Vazba v yš e t ř o v a 'c í mla,distvých 
IPmviniků, vrz m 'I a d i s tví. 

Vazba v y š ,e t ř o v a ,c í ve vě,cech 
Ipřes tUIPko'Výdh 1,23, 171. 

Vazba v y IŠ e t ř o v ac í, náthra,daško
,dy za nr, zákon 110, 1,24, 125. 

Vazba zajišť'ov,ací 120, 12'1,122; 
:ie'j.í zrušení 124. 

Vedlejší osoby při so'wdeoh 37, 43 násl.; 
'Viz ,té'ž zalPis,ova tel. 

Veřejná obžaloba, viz obžalo1ba. 
Veřejnost hJ,a'Vní'ho přeUčení 105, 148, 

1'56, 158, 199; jeH vyloučení 106, 
156. 

Veřejnost hlavního ,př,eHčenÍ ve vě-
,cechpře,stupkových 106. 

Vězni, za'chá:z,enÍ s uimi 123. 
Vězni, vilz ta'ké vaz ob a. 
Vláda, j.ejí pravolIDoc ,s,tall1ovi'ti sí'dla a 

'Ob'Vlod působn'Ols.u soudů 3'5. 
Vláda, tws'tní odlP'ově1dnost jeljího před

'sedy, členů 34. 
Vojenská služba, 'odkhl'd výkonu tre

stu pr'o ni 217. 

Voienské o s o lb y 136,' 157; jtkh su- C 

diště 62, 184, 185. 
Vo]ensiké osoby, dkh svědecký vý

s'le'ch 45, 140, 142. 
Voienslké osoby, jklh vzetí do vyše

Hovad V!a'zfb.y [1213. 
Vojenské osoby,ohelsuáni ji!ch k iMa'v

nimu plřeJí,č'ení 120. 
Vojenské osoby, přerušel'1í tres,tu na 

sv,obo,dě 2'21. 
Vojenské osoby neaJktivní, prav'omo,c 

vojenských sou.dů nad nimi 61. 
V ojenské řízení trestní 3, 234. 
Vojenské soudy 57,911, slPory s dvHU1,í~ 

mi o ,přfslu:šno'S~ 62, 73. 
Vojenské soudy tf'e,stní, jk'h IpravomOlC 

32, 61, 62, 91, 1005, 2<11, 212; podH,e 
Ihrann~ho zá!l\lOn:a 63. 

Vojenské soudy, časlQvé me:z,e j,jlch 
lpiravomo.ci 62. 

Vojenské soudy, soulMh trestnýoh lči

nů, PIQId!l~hajídc!h ji.c.,h a civil. trestní 
p'ra'V,olmo'CÍ 61, 64, 72, 91. 

Vojenské soudy, jkh Iprav'omoc nadl 
'os'clhami dvIl.ními 'ph vále'čných 
,úklQue,ch 61. 

Volební právo, vý!r.ok oztrMě 8, Sl. 
V otum, vilz hl a s o v á 'll í. 
Vrchní porotce, j,e1ho funlj{lce 166, 169. 
Vrchní p,rokurátor 77, 78, 82. 
Vrchní soud 8, viz s o u d y v r ,c ih ní. 
Vrchní soudy, vie sou,dy vrclhní. 
Vrchní státní zástupce, viz v r ,c n ní 

'p r o k u r á t o r. 
Vydání obviněného do cizim.y 69, 76. 
Vydání obviněného do 'ciziny ulP'rc'h

,nuvšítho, jeho vJnmáhání 7'5, 127. 
Vydávání zllo'činců z dziny, vi'z též 

,c i z i.n,a. 
Vyhlášení I oz S li.cJJk II 1015, 160, 1M, 

216, 219. 
Vyhledávání pří Ip 'f a vn á 147-149, 

151, sOUlčinnost OIkr,esnfch sQ>udů 'Při 

,nkh 38, '5'8, 146. 
Vyhledávání ,p ř f IP if a v n á, dklh pře

nesení na okPe,sní soud 38, 58, 80. 
Vyhledávání IP ř í :p r a v !TI é, zločiJnů a 

p'ře1činů 22. 

Vyhledávání při ,p r a v II é, vY'šetřu

jídm soudcem, okresním slQiu:dem 38, 
122, <123, 146, 148, 171. 

VYhledávání p ř f PI a vn é, jeho za
Istave,ní 80, 150, 2112, ~16. 

Vyhledávání IP ř í p r a v '111 é v'e vě,c·e'dh 

IPř,estuplko'Vý,ch 3'8. 
Vyhledávání pří IP Ir a v n é, vi!z též 

stá t n í z á s tli P c 'e. 
Vyhledávání IP ů vod ,c e v ří'zelní o u

Irážkách tiskem 178. 
Vyhoštění z něMeré země, d~ho vý

kon 222. 
Vyhotovení T 'o z S II di k II 32, 94, 109, 

110, 161. 
V ýjimečné řízení, viz ř Í ,z e n í v Ý -

iime,oné. 
Výjimečné soudy, viz s 'o li.cl Y. 

Výjimečný senát v Ipiřúp'adelClh zlastave
ní 'p1owt 65. 

Výklad trestního řádu, vilz i II te r -
IP ,I" e ta ,c e. 

Výkon ro'zs'wdJku 82, 215, 218, 234. 
Výkon l"ozsu~ku, i'eiho Thtmty 234. 
Výkon trestu 82, 92, !TI 'a s v 'ollh o cl ě 

219-221. 
Vý,kon trestu, j,eho odkLad, VLZ ° cl'

kl ad. 
Výkon tre,stu, á,eiho přerušení, viz IP' ř e

rušelnÍ. 
Výkon trestu, viz též e v i den c 'e; 

'P'ellJlěžité 'Pokuty; peněžitý 
trest; 'pTacovlllÍ 'oiddí.ly; 
t r e 's t; t r e 's t nic e. 

Vyloučení jednotlivÝ,c!h 'tr,estný'ch či

nů ,ne'bo j,edn'otl'ivÝ'Clh olb'Vtněný,ch ze 
sP'olelčné'ho tr,estního říz 'e n í 70, 
190. 

Vyloučení os'o,h sOli'dnídl, 47 
násl., 78, 143. 

Vyloučení POT o' t c ů 54, 165, 166, 
,198. 

Vyloučení stá tn íc h rl á s It U pc ů 
47, 78, 79, 143. 

Vyloučení v e ř e j n o s ti vtz v e ř e j
nost. 

VY1loučení z n a l,c ů 138. 
Vypovědění ze země, ,jehlO výtkon 223. 

Výrok por 00 t ,c ů 44, 94, 169, 170, 200; 
j,elho susp,ens,e 42, 48, 169, 170. 

Vy ruč ování, viz k a II IC e. 
Výslech olbvinělllé!ho, vtz o lb v i.)] ě n ý. 
Výslech 'olbžalIO!vaného, vilz o Ib:ž a I o -

'V a'1l ý. 
Výslech svě,dků, 'z,naků, viz s 'V ě <cl c i, 

zua:l,ci. 
Vyšetřovací vazba, řádná, viz vaz-

1:> 'a. 
Vyšetřování d.uševnt,ho s,t'avu 

olbviněU1ého 94, 95, 1.24. 
VyšeHiování příprlavné, soQlwčinnost 0-

klpes. so'Udů ipř,i Iněm 3'8, 58, 1190. 
Vyšetřování p'řípravné, jeho Ipř,enielS'ení 

na olk're'sní sou,d 38, 58, 80. 
Vyšetřování přípravné, i'elho zaJháj.ení, 

úče,ř 85, 92, 93,11112, 1213, 151, 176, 
182. 

Vyšetřování přípravné IPIOSt'U'p vyšle
třuiídho ,sloU!ďc,e ,!yři něm 58, 190. 

Vyšetřování přípravné, iieho zas,tavení 
80, 94, 124, 216. 

Vyšetřování příp<f3vné, výs).elclh 'Oihvi
'lněného 9'2, 107, 121. 
Vyšetřování p,říp'ravné, vÍlZ též p.r 'O

lt o Ik o 1; rad n í k'O mor 'a'· v y-
šetřuiíd soU"d'ce. ' 

Vyše,třujíCí soudce, joe'ho 'p'osltav,ení v 
'PřÍJp'ra'Vném vyMeldá'Vání S8, 122, 
148, 149, 1'511, 190. 

Vyše,třujkí soudce, 'jeho p'os,t!av,ení v 
IpřÍ!p'mvluém vy.§e.třovánf 58, 190. 

Vyšetřující soudce, 'je'ho půsQlbnost p,ři 
o'hl<edálnr 105, 135. 

Vyšetřující soudce, 'vtz též s IQ u, d c e. 
Vyžadování zl,olčiiUCů z CÍ'ziny, vi'Z c i -

:z iUla. 
Výživa olb'Vimě,néhlo v'e va'zM, ůejí ná

Ikhvdy 236, 236. 
VzdiÍní se o'p'ravný,ehp'wstředků 172 

Cl'Ž 173. 

z 
Zabavení tis'ko,pi'sů, vi'Z t i s k o IP i 08' y. 

- Zabavení jmění 183. 
Zabavování věd, jež 'P'whlásiti jest 
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pwpaldlými 129, 131. 
Zabavování věd :pro vyšetřování -dů-

1ditý.ch ,1-29, 131, 146. 
Zabavování věd, .poulm:zuiiekh na ji

nýtre-stný čtn 132. 
Zabavování, viz -též -dl o .p i s y; op a IP í

ry, zásiIky. 
Zahlazení odsouzení, záÍk 109, 224, 227 

-229. 
ZajLštění, p'fOIzatímní, vrz vaz ib a. 
Zajišťovací vazba, viz va zb a. 
Zákaz II eo ,p -o u š t ě t r mís top o -

lb y t u 109, 122. 
Zákaz Ip'Ť í sa h y, vi-z IP ř í s aha. 
Zákonné teorie průvodní, vi'l, t e o r ie 
Iprův·odní. 

Zamítání osolb soudnklh, 47 násl., 93, 
104, 133. 

Zamítání IPO ro ,t c ů 165, 166. 
Zamítání státnkh zástwpeů 79. 
Zamítnutí spisu obžalovacího v ří'zení 

Ipřele:ho,ď<ném, vi-z s op i s o'b žal o
v a,c í. 

Zapisovatel 43 násl., 47, 105, 107, 108, 
HO, 129, 136, 142, ,144, 156, 161, 1~, 
169, 172, 185. 

ZapočtEmí va!zhy Ido trestu, viz vaz
lb a. 

Započtení v a 'z lb y po pf<oh!.á!še_nÍ rO-2-
slwdlru do tres,tu 2120. 

Zármka, viz !k a II ,ce. 
Zásada akusační viz z á IS a d a 'o ,b ž a-

10vací. 
Zásac1a legality 21, 79, 84. 
ZlÍ.sada neodvislosti soudcovské 6, 33, 

36. 
Zásada olbža!ovaJCÍ 7, 20 nás!., 76, 145, 

149, lSl, 15,8. 
Zásada oficiálnosti 19 ná~1., 145, 287. 
Zásada oportunity 21, 79, 84. 
Zásada pravdy matel'iálné a volného 

uvažování důkazů 23, 29, 133, 134, 
135, 148, I-58. 

Zásada přímosti 19, 24, 137, I-58, 194, 
212. 

Zásada úč.ltsti laiků 6, 19, 25 násl. 
Zásada ústnosti 6, 19, 24, 104-106, 

137, 158, 194. 

Zásada veřejnosti 6, 19, 24, 25, 104 až 

,106. 
" Zásaóa s u b s ti tu ční 77, 78. 

Zásadla d'evolu'ční 77, 78. 
Zásilky, j:ch zabav-ovámí, otvírání 94, 

132. 
Zastavení 'Přípravného vyš_et'řováni, 

viz v yš 'e t ř o v á n í Ipř í p r a v -

n é; vilZ r 'a Id 'll í ík o !li O' r a. 
Zastavení VýfiO'kll Ip'o:l''Oteů, vi-z s u s -

IP,e,n se. 
Z~stuJ:lce chudých 96, 237; v řízení 

prdi :mla,distVÝ'm 96. 
Zástupci z á k o n n í 88, 89, 96, 98. 
Z3istupování, náhmda útrat 90, 237. 
Zatýkací rozkaz, vi-z r o z -k a z 'z a t -S'-

kací. 
Zatýkač 120, 121, 127, 1,28, 130, 171, 

183, 226. 
Závěrečné ,řelč.i 'slrran 'při h'lavním rpře

Ilúoení 97, 156. 
Záznam v řúz·ení pře'stupk,ovém 172, 

173. 
Zmateční stížnost, řízení o ní 8. 
Zmateční sltížnost ,do ro'zsudlku s'hmo c 

vého soudu,j.e'ií příp'u1stno-st 136, .194. 
Zmateční stížnost, .plOměr 'k 'odv,olání 

194. 
Zmateční stížnost, komu op ř í s I uší 

195. 
Zmateční stížnost, lhúta -k Olhlášení 

1195, 196, 
Zmateční stížnost, je'jí prove,dení 81, 

196, 199. 
Zmateční stížnost, o,dvo,dI 196. 
Zmateční ,stížnost, Í'Elií zaVlf'ž-ení sou

:dem první stoMlce 198, 199, 203. 
Zmateční stížnost, .jlejí z'a'Vr'ženÍ v ne
v,eřejném sedění s,oudem zrušova

dm 1199. 
Zmateční stížnost, vyhO'věn~ v neve

lřel~ném s'eldění soudu zru·šovaJCÍho 
:199. 

Zmateční stížnost d 'o Ir <O 'z S 'll .cl k u 
s lb o r o v é'h o s o u d u, říz,enÍp'ř'ed 
sowdem 'Zfuš'O'Va!CÍ:m 60, 81, 198. 

Zmateční stížnost 'V ř í IZ e n i Ip o rot -
n í'li 81, 95, 136, 194, 198. 
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Zmateční stížnost v řízení powtní'li, 
říz·ení před souďem lZTušov!aocím, je
-ho roZhodnutí 60, 198, 199, 200. 

Zmateční stížnost, vilZ též d ů v o,cl y 
zm,a'te,čnosti; odvolání; 0-

Ih 1 á š ,e ní; [l ,ř d \ílič -e ní; s o II d 
zrušova-cí; stížno,st; 
s v é vol e; v zdá n í s e. 

Zmateční stížnost k z ac 'h 'o v á n í 
z á ik <O II a 60, 81, 182, 207-208, 2112, , 
213, 223, 224. 

Zmatečnost I>OIZ s udlku , j'e'jí Idův'o'GY, viz 
od ů vod yz m ,a t ,e ,č n o :s ti. 

Zmírnění t r e s tu Ipro !po Ieihču-jkí 0-

IkoLnosti 'PO rozsudku n!a j'e'vo vyšlé 
182, 223. 

Zmocněnec, s<ouklromého žalolhc'e, sou
kromého účaS'tl1Ílka 88, 89. 

Zmocněnec oihvilněnélho ve vě-ce'ch pře
,stulPlkových 172. 

Zmocňovací delikty 20 násl. 
Znalecké sbory ve věceoh IPůvodcov

ských 139. 
Znalcl,p'ředlpisy o nklh 1'0, 46, 137 a'ž 

140, 193. 
Znalci poři ohleldání 105. 
Znalci, pokuta P'IO ne<C1ost!avení nebo 
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va c í. 
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Žalobce, so u k r.Q m ý, nelPHpustllost 
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1 Při objednávce 

~. celého díla 
I 
J 100 Kč 

"Die Rechtsprechllng" 
čís. 7 12. roi. píše o III. díle Obligačního próva: 

Nunmehr Ue,gt -der dritte Ulnd Ile,t!zte Teil des von S. lb-eaf'beit:eten ObHga
tioneme'chtes .vor; e,r entha/t die auBervertragHchen Verlbiudlkhkeiten, Oe
sc:haftsfii!hrung uud versto in rem, das Schadeuersatzre'e,hit uud eine ein
,gehende <Da'fs'teIlung des unla:uteren Wettbewerrhes, die ,die Rahmen des 
Systems Ibeinahe sprengt, ,die man 8Jber wegen i:hrer Aus,fiiihrUkhkeH uud der 
Neuhei.t ,der Gedan:ken nioht missen miiohte. S. Iball!t sein System au!! de,r 
norml'o,gise:hen Theorie au[: in deTerstmalig,en restl<osen Dur,chfii!hmng die,ses 
Gedankens beruhit die lBedeutung des W,er<kes, die weit iiJhe'f die eines Imrzen 
Lehrbll!dhes ,hina:uslragt. Oerade i:m letzten T,ei1,de'f zu theomtischen Speku-· 
lati'onen AnlaB genug hi,e,tet, laBt sk:h die P'fUchtlbarkeit der neuen Methode 
leieM ver~olgen. Aueh wer dd,es,er Sehule s'keIPHs,eh glegenii>b<ersteht, uud 
i,hre Melthode ll'll!r mit tEtnsehrankungen al<lgemein anweudlbar hiiJlt, wird die 
gcistvolle tDuwha'rbeitung ,des Grundgedank,eus mit griiBtem Inter,ess'e lesen. 
S. versucht, das aulf ,dem System sublj,ektiven Re,ehtes au~gehaute Oesetz auf 
ein olbj,ektive,s System ull'zukonstruieren. Be~m Sc<hadenersatzrecht zum 
Beispi,el @eht ,er nkht von der Verletzu'ug suhj.elktiver Rechte aus, soudem 
von ,der Verlet:zung ,dereinen l~echtsnQ,rm aus, an die eine weHere Re,chts
no'rm gekniip.ft ist, die an die Verle1rzung der erstenReehtsli'o,rm als lat
bestand eine weitere ReehtsfoIge, die Sehadenersat~pflicht kniipH, Es 
v. arie re'izvoH, ,den Gedankengangen S.s im 'einzelnen na,eh:zu'gehen und 
zu ihnen krHis1ch Stellung zu nehmen; leid,er ist dies im Rahmen einer' 
kU'f'zen Bespre,e:hung nkM mii,glkh. Der IRe.feT,ent muB skh dahe'f dami~ be
guiigen, aur!' dieses eilgen,aT,titgle Wmk, ,das 'zu den bedeuteudskn Schii,pfungen 
,der norml'ogisehen Metlhode g,ehiiri, hinzuweis'en und ,den Wunseh auszu
spre,ehen, daB ,das We'l1k Ihald auch in die deuts,che Sp'faeh,e iiihersetzt wer1den 

-miige, um auch weiteren Kr,eisen das Studium dieser beme'fkenswerten Aus
fiihrung,en 'zu ermii'gHchen. 
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