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zkouškám nebo k zpracovávání témat seminárních, nemohu dost naléhavěpřipomínati,
že předmětem právnického studia je z á k o n~' učebnice, příručka, komentář má jen
usnadniti a prohloubiti poznání zákona, nemůže však nahraditi studium jeho samého. Proto též úmyslně v této příručce neuvádím zpravidla tekst zákona, nýbrž jen
odkaz k němu, abych zvláště studující nutil k častému nahlížení do zákona a k tomu,
aby si uvědomili, že základem právnického vědění je znalost zákona, nikoliv znalost
učebnice.

Za obstarání korektur i za pořízení indexů děkuji svému asistentu p. dru Erichu
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Čas. = Časopis pro právní a státní vědu.
čl.

článek.

=

ČMM. = Časopis matice moravské.
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ex. ř. = exekuční řád (zákon z 27. května
1896, č. 79 ř. z.).
GH. = Gerichtshalle.
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G. Z. = .AJlgemeine osterreichische GerichtsZeitung; nyní Gerichts-Zeitung.
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nař.
nař.

=
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min. = nařízení ministra (ministerstva).
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ON. = Obzor národohospodářský.
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P. = Právník (časopis).
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Ped. r. = Pedagogické rozhledy (časopis).

PJZ. = Prager Juristische Zeitschrift.
Pm. = Péče o mládež (časopis).
P. o. = Právny obzor (časopis).
P. r. = Právnícké rozhledy (časopis).
prov. nař. = prováděcí nařízení.
příl.

=

příloha.

Publ. I. = Publikace prvního sjezdu právnického v Praze 1904.
Publ. II. = Publikace druhého sjezdu právnického v Brně 1925.
Publ. III. = Publikace třetího sjezdu právnického v Bratislavě 1930.
rak. = rakouský, á, é.
RIP. = Revue internationale de droit pénal.
Roč. = Vědecká ročenka právnické fakulty
Masarykovy university v Brně.
RP. = Revue pénitentiaire et de Droit pénal.
RS. = Revue socialistická.
ř. z. = říšský zákoník.
S. L. = Soudcovské listy (časopis).
Sb. (Sb. z. a n.) = Sbírka zákonů a nařízení
státu československého.
sb. zák. just. = sbírka zákonů justičních.
sb. z. pol. = sbírka zákonů politických.
sb. z. s. = sbírka zákonů soudních.
Sbor. = Sborník věd právních a státních
(časopis).

Sbor. PH. = Sborník věd právních a státních. Pocta Horáčkova.
Sbor. PM. = Sborník věd právních a státních. Pocta Miřičkova.
Sbor. PRo = Sborník věd právních a státních.
Pocta Randova.
Schweizer. Z. = Schweizerische Zeitschrift
fiir Strafrecht.
St. G. = Strafgesetz.
St. G. B. = Strafgesetzbuch.
Strafr. Abh. = Strafrechtliche Abhandlungen (Schlettersche Buchhandlung, Breslau).
š. srn. sl. = širší smysl slova.
t. z. (t. zák.) = tohoto zákona.
tr. ř. = trestní řád (zákon z 23. května 1873,
č. 119 ř. z.).
tr. Z. (tr. zák.) = trestní zákon (zákon z 27.
května 1852, č. 117 ř. z.).
ú. 1. = (úst. 1.) = ústavní listina (zákon
z 29. února 1920, č. 121 Sb. Z. a n.).
uvoz. pat. = uvozovací patent.
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uvoz. z. (zák.) = uvozovací zákon.
uh. = uherský, á, é.
V. = List československých právníků "Všehrd " (časopis).
VD. = Vergleichende Darstellung des deutschen und ausliindischen Strafrechts. Vorarbeiten zur deutschen Strafrechtsreforrn
1906 n. (Allg. T. = Allgemeiner Teil;
Bes. T. = Besonderer Teil).
Věst. = Věstník čs. společnosti pro právo
trestní (časopis).
Věst. min. sprav. = Věstník ministerstva
spravedlnosti.
vlád. nař. = vládní nařízení.
voj. tr. (trest.) ř. = vojenský trestní řád
(zákon z 5. července 1912, č. 130 ř. z.).
voj. tr. z. = vojenský trestní zákon (Cís. pat.
z 15. ledna 1855, č. 19 ř. z.).
výn. min. sprav. = výnos ministerstva spravedlnosti.

Z.

= Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissenschaft.
z. o. r. ('1:ák. na ochr. Tep.) = zákon na ochranu republiky z 19. března 1923, č. 50
Sb. z. a n.
ZP. = Zahraniční politika (časopis).
'1:. z. = zemský zákoník.
z. z. čes. = zemský zákoník pro Čechy.
z. z. mor. = zemský zákoník pro l\1oravu.
z. z. slez. = zemský zákoník pro Slezsko.
zák. o třask. = zákon o třaskavinách z 27.
května 1885, č. 134 ř. z.
zák. tisk. = zákon o tisku ze 17. prosince
1862, Č. 6 ř. z. z r. 1863.
Zpr. = Zprávy právnické jednoty moravské
(časopis).

ZR. = Zeitschrift fiir offentliches Recht.
Živn. ř. = živnostenský řád (vyhl. 16. srpna
1907, č. 199 ř. z.).
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1. Přirodovědné a právnické poznáván(zločinu, trestního procesu a trestu.
Kriminologií jmenujeme soubor poznatků, vztahujících se na zločin, ;trestní
proces i[ trest. Nelze zde mluviti o nějaké jednotné vědě, poněvadž jde o popodstatně se lišící jak co do předmětu tak co do metody, jíž si předmět
uvědomujeme. Slovem "zločin" označujeme zjevy velmi různé; ne tak proto,
jsou různé druhy zločinů, nýbrž hlavně proto, že tímtéž jménem "zločin"
označujeme i určitý děj, udávající se v prostoru a čase (A zavraždil B-a) i určitý
právní pojem (vražda podle § 134 tr. z. čs.). Mezi těmito dvěma předměty
poznání není poměr konkretního zjevu k vědeckému pojmu. (jako je mezi mým
psem a pojmem ssavce, živočicha). Kdežto od konkretního zjevu k abstraktnímu
vědeckému pojmu docházím určitým logickým postupem (indukcí), nernohu
nikdy dospěti pouhou indukcí z jednotlivých zjevů zločinu k právnhnu-jeho
pojmu. Zločil1 jako právní pojem mohu poznati jen z právního řádu. Podstatný
rozdíl mezi právním pojmem a pojmem indukcí získaným z konkretních zjevů,
spočívá pak v tom, že při indukci vyzvedám určité znaky poznávaného zjevu'
a slučuji je v pojmy stále abstraktnější (o větším rozsahu a chudším obsahu)
se jediné snahou vypovídati pravdu, t. j. tvořiti poznatkyo tom, co jest,
Naproti tomu právní pojem je vždy součástí nějaké normy, t.j. výpovědi o tom,
bXE,b,.~qelt?,.~YJ?~yí<;\aje o tom, co jest, představuji si skutečnost jako
~'-',"'UL"V.U zak011Y·Íllitnostl; norma by nemela smyslu,· kdybych při ní nepřed
pokládal volnost, různé možnosti, z nichž mohu, ale nemusím určitou voliti,
a norma mi právě stanoví, kterou mám voliti. Totéž, co o zločinu, platí též
o procesu a o trestu. I to jsou právní pojmy, k nimž nedospívám abstrakcí
z konkretních zjevů, nýbrž jež mohu chápati jen jako součásti právního řádu.
Z toho vyplývá základní rozlišení kriminologických poznatků, jež jsou jednak;
pO:Z:l1::tt~ypřírodovědnými, jednak:poznat~YP!,ávnickými:

2. Kriminální antropologie.
Přírogovědnoumetodou ,zpracovává poznatky o zločinu kriminální antropologie, jež se snaží zachytiti zvláštní tělesné i,ďuševnízločincovy vlastnosti.

Zakla:iatelem sm~ru je psychiatr C. Lombroso Cj)36-1909) svým spisem L'uomo delin
que:ue, 1. vyi. 1878, 5. vyd. 1896. V jeho duchu Ferri:1f. nuovi orizzonti del diritto e dela pro
cedura penale, 1881, od 3. vyd. pod nadpisem Sodologia criminale (německý překlad podle
4. vyd. s nadpisem Das Verbrechen als soda1e Erscheinung 1896); Garofalo: Criminologie,
2. vyd. 1890, francouzské 4. vyd. 1895. Jiná literatura Wulffen: Psychologie des Verbrechers

3

2. sv.; Kaufmann: Die Psychologie des Verbrechens 1912; Kurella: Anthropologie und Strafrecht 1912; Mittermaier: Kriminalpsychologie (Stier-Somlo und Elster: Handworterbuch
der Rechtswissenschaft 1925 n. sv. IV., str. 806 n.); Birribaum: Kriminalpsychopathologie und
psychobiologische Verbrecherkunde, 2. vyd. 193t; Senz: GrundriB der Kriminalbiologie 1927.Časopisy: Archivio di psychiatría, antropologia criminale e scienza penale, od r. 1880, Archives
de l'anthropologie criminelle et des sciences pénales, od r. 1886. - Kriminálně antropologické
kongresy v Římě 1885, Paříži 1889, Bruselu 1892, Ženevě 1896, Amsterodamě 1901, Turině 1906
a Kolíně n.fR. 1912.
Bouček: O anthropologické škole trestní, Zprávy Společnosti pro vědy státní a sociální
v Praze, 1896, seš. 3; Prušák: Kriminální antropologie, Sbor. 1906, VI, 88, 334; týž: Počátky
kriminelní aetiologie, Sbor. PRo 1903-04, IV, 443; Veselá: Význam kriminální biologie,
P. 1932, LXXI, 425.

3. Kriminální sociologie.
Přírodovědeckou metodou pracuje však i kriminální sociologie, jež si uvědo
muje, že zločin lze vysvětliti nejen zločiI?-covými vlastnostmi, nýbrž iyliyem
[jeho ok9lí,a~ s~a?L§echápllti zločjnjakoLl1romapllÝ zi~y.
1'{a~~s()~ciálníl'g9111jA~y_zl()čjAu upozorňovala již od počátku XIX. století
kriminální statistika, jež se teprve postupně vyvíjela z justičnLstaíÍstjky, snažící
se podati oQr~~~~!!l112sfLtn:sJ:nj<:h~§()1l4ů, ve Francii uveřeJňovaná od r. 1827,
v Rakousku (kde určité statistické výkazy podávaly soudy od dob Josefa II.)
od r. 1882, v Německu od r. 1883, v ČSR. Trestní statistika Čech, Moravy
a Slezska v letech 1913-1918 (1923), 1919-1922 (1925).
První zpracování: Que~elet: Sur l'homme et le développement de ses facultés ou Essai de
physique soci ale (1836); Ottingen: Die Moralstatistik in ihrer Bedeutung fur eine Socialetik,
1. vyd. 1868/9, 3. vyd. 1882.
Sociologické úvahy na př. Tarde: Criminalité comparée, 1886; A. Meyer: Die Verbrechen
in ihrem Zusammenhang mit den wirtschaftlichen und socialen Verhaltnissen im Kanton Zurich
1895;,,sosger: Criminalité et conditions économiques 1905; Herz: Verbrecher und Verbrechertum
in (}sterreich 1908; Lijwe: Arbeitslosigkeit und Kriminalitat 1914; Fornasari di Verce: La criminalitá a le vicende economiche dal 1873 al 1890, 1894; Ferri: La sociologie criminelle, 1905;
Prins: La défense sociale et les transformations du droit pénal, 1910; Roux: Répression et
prévention, 1922; Z nejnovějších Liepmann: Krieg und Kriminalitat in Deutschland 1930.
Dobruský: Přírodovědecký determinism a právo trestní, P. r. 1908-9, X, 83; Chalupný:
O otázce populační a reformě trestního práva, Publikace sociálního ústavu, Praha 1929; Kallab:
Dvě studie o významu kriminální statistiky pro reformu trestního práva, Sbor. 1913, XIII, 372;
Mareš: Naturalism a "svoboda vůle", Praha 1904, otisk z "Rozhledů" č. 8-11; Ráliš: Grafické tabulky o zločinnosti a průběhu početí na Výstavě soudobé kultury v Brně, Věst. 1928,
IV, 53; týž: Hustota obyvatel a krajinný ráz co činitelé kriminogenní, P. o., 1927, X, 422;
Scholz: Zločinnost mládeže ve světle statistiky, Věst. 1927, III, 39; Solnař: Světová válka a zločinnost v zemích českých, Věst., 1931, VII, 13; týž: Zločinnost v zemích českých v letech
1914-1922 s hlediska kriminální etiologie a reformy trestního práva, Knihovna Sbor.,
Praha, 1931.
Tento sociologický směr vytvořil mezinárodní ústředí v Mezinárodní jednotě kriminalistické
Union internationale de droit pénal (založené v r. 1889 Lisztem, Prinsem a van Hame1em), jež
pořádala řadu mezinárodních kriminalistických sjezdů II vydávala svůj Bulletin. Vývojový
význam této jednoty byl značný. Umožnila nejen, že původní nesmiřitelný boj mezi t. zv. klasicisty a positivisty se podstatně zmírnil, tak;;e přímo před válkou znamenal sotva více než zdů
razňování tu té, tu oné stránky, s níž lze zločin a trest pozorovati (aniž dospěl k úplnému vyjasnění metodologických problémů, z nichž spor pramenil), umožnila též, že se reformní snahy
projevily vítězným pochodem instituce podmíněného odsouzení celým světem a že v osnovách
nových trestních zákoníků bylo postaveno zabezpečovací opatření jako rovnoprávný prostředek
v boji proti zločinnosti vedle trestu.
Světovou válkou byl tento vývoj přerušen. Nejen proto, že nebylo po válce nálady k obnovení instituce, která ):lyla Lisztovým vlivem pod patrným vedením německých vědců, nýbrž

4

i tím, že ve válečných letech vůdčí osobnosti jednoty vymřely. Teprve v roce 1924 se chápe
iniciativy zase Francie, kde tvoří stará Société générale des prisons samostatný odbor "Association de droit pénal", který dává podnět k utvoření nového mezinárodního ústředí pro studium
trestniho práva. Tak v březnu 1924 se ustavila v Paříži Association internationale de droit pénal;
jako její člen se v prosinci téhož roku ustavila v Praze Československá společnost pro právo
trestní. Asociace konala již tři mezinárodní sjezdy (v roce 1926 v Bruselu, v roce 1929 v Bukurešti, v roce 1933 v Palermu), vydává Revue internationale de droit pénal (Čs. společnost "Věst
ník čs. společnosti pro právo trestní") a má patrný vliv na trestní zákonodárství, směřující
téměř ve dvaceti státech k vydáni nového trestního zákoníku.

Sociologická stránka výkonu trestu je hlavním
nauky, správněji poenologie.

předmětem

t. zv.

vězeňské

Holtzendorf-Jageman: Handbuch des Gefangniswesens 1888; Herr: Das moderne amerikanische Besserungssystem 1907; Wines: Punishment and Reformation 1895. - Časopis: Revue
pénitentiaire, vydávaná v Paříži Société générale desprisons; ostatni literatura viz dole u č. 5.
Miřička: Jaký vliv měla myšlenka sociální obrany, hlásaná Mezinárodnim kriminalistickým
sdružením na platné i připravované trestni zákony Československé republiky, Věst., 1925~ I, 87; .
Ráliš: Spiritualistické pojetí kriminální sociologie, Věst., 1930, VI, 30; Šudoma: Co třeba činiti
proti zločincům z povolání, S. L., 1930, XI, 143, 161.

4. Kriminalistika.
Q_ciy~:tYíkriminologie, jež se zabývá metodami přírodovědnými ;t~<;h~k0!l
zlo~člllů iLte_c:l1!J:ik~~llj~jich ~jišťování, nazýváme kriminalistikou. Jejím zakladate-

lem je prof. Hans Gross.
Gross: Handbuch fur Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik, 7. vyd. (usp.
Hopler) 1922, Die Erforschung des Sachverhalts strafbarer Handlungen, 6. vyd. (Hopler) 1921,
Kriminalpsychologie 2. vyd. 1905; Hellvig: Moderne Kriminalstatistik 1914; Polzer: Handbuch
fur den praktischen Polizeidienst 1922; Reiss: Manuel de police scientifique 1911; Bertillon:
Instruction signalétique, 1893; Marchasseau: Le portrait parlé et les recherches judiciaires, 1911.
Glos: K metodě asociační v kriminalistice, P., 1906, XLV, 619; týž: Ze starých i nových
zápisků soudních a jiné črty kriminalistické, nakl. Okresní osvětový sbor v Opavě, 1927; týž:
Známky činu trestního. (Kriminalistický příspěvek). S. L., 1921, II, 104; Havlíček: Jevy para(meta)psychické a jejich význam pro trestní právo, Čas., 1931, XIV, 43; Chyba: Moderní
pomůcky kriminalistiky, nakl. Gusek, Kroměříž 1928; Klíma: Trestni právo. (Pro potřebu
stráže bezpečnosti), nakl. Gusek, Kroměříž 1922; Lepař M.: O fotografickém srovnávání písma,
Zpr., 1907, XVI, 61; Pelant: Pověra a zločinnost, Věsc, 1931, VII, 121;' Polzer: Praktická pří
ručka kriminalistiky. Pro kriminální a bezpečnostní službu. Kroměříž, 1925, nakl. Gusek;
Šejnoha: Kriminální psychologie, nakl. časopis "Čsl. detektiv", Praha, 1930; týž: Kriminální
taktika, nakl. Gusek, Kroměříž, 1932; Ševcovič: Pokyny pro pátrání po skrytých pisatelích
(anonymních), Věst., 1926, II, 71; Švagr: Z dějin chemie v jejích vztazích k zločinnosti, Věst.,
1926, II, 61.

5. Kriminální politika.
Na rozdíl od kriminální. ap.tropologie, sociologie, a kriminalistiky, jež se zabývají zločinem il!kQ_přírodním zjevem a snaží se podati tímto způsobem obraz
toho, ~Qje" zabývá se MrtZi1!ál1J:Lp(}Jitik,ClJ:!QčjJ'l~m jl!lcQ l}2Q1WskÝlJl}2I()1:>JélJlelTI~
t. j. snaží se podati obÍ'2:~ toho;Lco by v tom()b:teQuWě1o_pjti,cQJPY lTI~Iopiti
pokládáno za zločin, ja~~bL:l!1~LQýtLll~()ř.Aciá!:!proct!s, jakbY 1TIě!Q"pitiJll2Il1veno tr~stání. Nemá-li kriminální politika býti pouhou fantasií, nýbrž prakticky
upotřebitelným návodem, co a jak činiti, musí ovšem spočívati na ~~te;!iYIlí1JJ.
}2(jznállÍzločince a jeho vlastností i sociálníchyodmínek a úči:oJzůzločinu a trestu.
5

Přesto nemuze kriminální antropologie a· sociologie nahraditi kriminální politiku a to proto, že v politice nejde o objektivní zjištění toho, co je, nýbržQ~Q.Q...
jektiyIljganovenítoho, co má býti, tedy ne o kausální vysvětlení zjevů, nýbrž
o~l~Qlogické uspofás1g!!Ls.~llt(;čnosQ.-, tedy o vytčení objektivního dle a o hodnocení daných prostředků podle jejich účelnosti.
Přehledné úvahy kriminálně politické podávají: Mezger.' Strafrechtsprobleme 1927; Kohlmuseh: Ober Strafrechtsreform 1927, ze starších Liszt: Strafrechtliche Aufsatze und Vortrage,
2 sv. 1905, týž v Handbuch der Politik 3. vyd. sv. 3., str. 202 n.; Aschaffenburg.' Das Verbrechen
und seine Bekampfung 3. vyd. 1923; Grunhut: ve Stier-Somlo-Blster Handworterbuch der
Rechtswissenschaft 1925, sv. 3., str. 786 n. Saldana: La defensa sodal universal 1926.
Hopkins Tighe: Čin trestný a trestanec. P. r. 1904-5, VI, 91; Miřička: O úkolech trestního
zákonodárce (inaugurační přednáška rektorská). P. 1931, LXX, 1, Věst. 1931, VII, 1; týž: Politika národohospodářská a politika kriminální. Sbor. 1932, XXXII, 739, PH; Mrha: Zloději.
Věst. 1931, VII, 41; Slavíček: Řeč na počátku českých přednášek o právu trestním na vysokých
školách Pražských. P. 1861, I, 267; Thon: Poznámky k potírání zločinnosti. S. L. 1931, XII,
144; Winter: Naše zákonodárství trestní a dělnictvo. P. r. 1901-2, HI, 217, 231.

6. Trestní teorie.
Ve starší literatuře byl:Lzáklady krimin~!gLp~Jitiky tradovány pod názvem
trestních teorií. Trestními
teoriel11i Ilazývállle._-filosofické
o ..•..
důvodu stát.......
•.. _.. - .názory
......
.. iiíhotr~st~:Q,í. Jest to tedy část pr3.vní:GIQsofj,e, a to ona část, jež se snaží vysvětliti
filosoficky' "oprávněnost" státu k trestání. Rozumí se, že tu nejde o právnické
zdůvodnění norem trestního práva, jež lze hledati vždy zase jen. v právních
normách, nýbrž o začlenění názorů, v trestním právu se uplatňujících, do celkového světového názoru. Mění se tedy ovšem tyto filosofické názory na důvod
trestání s filosofickými názory vůbec a názory na stát a právo zvláště, a možno
tedy každou trestní teorii náležitě pochopiti jen v souvislosti s celkovým filosofickým názorem o státě a právu. To je úkolem dějin právní filosofie a tak i otázka
trestních teorií náleží spíše do dějin právní filosofie a do dějin kriminální politiky než do nauky o positivním trestním právu.
.~~.
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Je však zvykem tuto část právní filosofie vykládati v souvislosti s výklady o positivním trestním právu. To asi proto, že se ještě dnes při úvahách kriminálně politických setkáváme někdy
s míněními, jež si nelze jinak vysvětliti, než jako dozvuky některých trestních teorii, dále, že
v každém trestním zákoně zanechávají své stopy filosofické názory, v době jeho vydání se uplatňující, takže lze smysl zákona lépe postihnouti, jsou-li tyto názory známy, a konečně proto, že
pří značné volnosti, již má soudce při výměře trestu, mohou se i tu uplatniti jeho právně filosofické názory.

Trestní teorie dělíme ve dvě skupiny: teori~I!!p~2!~!nJa'!~1,ativní, jež se při
kryjí s rozdílem mezi racionalistickýrtf~á teleologick-ym"cliápáním práva
a státu vůbec.
Pro přívržence absolutních trestních teorií, tedy pro racionalisty čili filosofy,
kteří zákony dění ztotožňují se zákony myšlení, vyplývá státní právo trestati
požadavků myšlení. Stát, jenž by netrestal, by se prohřešil proti požadavkům,~.
rozumu, nebyl by státem rozumných bytostí.
.
~~.Kant (Metaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre) odůvodňuje trest jako
kategorický, totiž utilitaristického odůvodnění nepřipouštějící imperativ, vyplýbližně
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vajíd z pojmu spravedlnosti. "Kdyby spravedlnost zašla, nemělo by smyslu,
žili lidé.« .
'
Heg~l (Grundlinien der Philosophle des Rechts) vyvozuje nutnost trestání
zpOžadavl.<Ůsprávného souzentCtvoření úsudkŮ), jež ovládá všech..no dění: totiž,
že z these vyplývá antithese, jež se slučuje s thesí v synthesi. Zločin jako negace,
antithesepráva, musí býti v své nicotě paralysován antithesi, trestem, jenž jest
tak prostředkem, jak přes zločin přece zase dojde k právu jako k synthesi.
Herbart (Allgemeine praktische Philosophie) vidí důvod trestu v nelibých
podťech, jež v nás budí každý spor, zvláště jeho vyvrcholení, zločin. Tento
podt nelibosti může býti odklizen jen odplatou.
Přivdenctr.eJqtivních teorií si naproti tomu uvědomují, že i zločin i trest jako
jiné děje v prosto:rua čase si můžeme vysvětliti jen kausálně, totiž jednak jako
výsledek určitých příčin (kausální výklad v užším slova smyslu), jednak jako
prostředek k určitým účinkům (výklad teleologický).
Jako příklady těchto teorií uvádím:
a) Teorie, vyplývající z učení o společenské smlouvě (Rousseau, Beccaria).
Podle těchtofllosOf1i si musíme stát představovati jako výsledek smlouvy,
kterou občané mezi sebou uzavřeli, aby se vzájemně uchránili před škodami.
Obětovali tedy část své přirozené svobody, aby si vykoupili bezpečnost. Zločinec jedná proti této smlouvě a pozbývá tedy nároku na ochranu. Společenskou
smlouvou se již předem mlčky zavázal, že, kdyby ji porušil, vezme na sebe trest.
Je to jediná cesta, jíž přes porušeni společenské smlouvy může zůstati členem
společnosti ve státě.
- b) Teorie2!e<fstižení (praevence), které zdůrazňují cil trestání spočívající
v tom, aby v budoucnosti již ke zločim}m nedošlo. Cíle toho se pak snaží dosíci
jednak působením na veřejné smýšlení (praevence generální), jednak působením
na zločince samého (prae~ence speciální).
........ .
Generální praevencí se odůvodňovaly kruté veřejné tresty, jejichž cílem bylo
odstrašení. :Zjemnělou formou této teorie je teorie t. zv. psychologického donucení, již hájil zvláště :P~Jle..r:.bach. Trestní právo působí podle této teorie tím, že
ve vědomí občanů budí představu hrozícího zla, jež působí jako protiváha proti
představám, k zločinům svádějícím.
Obhájci speciální praevence kladou důraz na účinky, jež trest způsobuje
v pachatelově osobě buď tím, že jej vůbec činí neschopným k tomu, aby škodil
(trest smrti, doživotního vězení, deportace) nebo tím, že jej polepšuje.
Jest nasnadě, že vzhledem k předpokladům, s nimiž obhájci těchto jednotlivých směrů k svému problému přistupují, kloní se zastánci absolutních teorií
většinou k učení o svobodě lidské vůle (indeterminismu), obhájci teorii relativních k učení oilesvobodě (determinismu). Tato stránka věčného rozporu mezi
racionalismem a positivismem nejvíce vystupovala do popředí ve sporu .obou
těchto směrů povstavším v druhé polovici XIX. století v nauce o trestním právu,
obyčejně označujeme jako rozpor mezi klasickou a positivistickou školou
trestního práva. Ony staré teorie, jejichž příklady jsme nahoře uvedli, nevystupují v té době již tak ostře, jako v době svého vzniku, spíše s úpadkem filo-
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sofického myšlení postupuje v té době eklekticismus, totiž spojování různých
i různé teorie relativní, správně hájíce mínění, že
trest je vysledkem tak složitého historického procesu, že nelze předpokládati,
že by mohl býti vyložen jediným účelem. Spíše, že dlužno předpokládati, že
lidstvo ve formě trestu nejen sledovalo různé cíle během dob, nýbrž i že nyní
plní svým trestním právem různé sociální úkoly. Tato myšlenka často bývá
označována jako zvláštní teorie ochrany, podle níž trestní právo je systém opatření, sloužících různými prostředky, jež v právu shrnujeme pod názvem trestu,
k ochraně společenského řádu a statků, nutných pro společenský život. Jiní
dokonce eklekticky dovedli spojiti teorii absolutní s relativní, hájíce mínění,žě
předním smyslem trestuje, že je oqphitou
ž~e~sě však při tom trestem
~tíhajízá1"oveň i praktické společe:nské cíle. Toto eklektické mínění převládá
v běžných učebnicích francouzských a belgických, ale jeho stopy vykazují
i novější trestní zákóníky (Norsko 1902, Jugoslavie 1929, Italie i Dánsko 1930
a Polsko 1932) i osnovy Švýcarska 1918, Československa 1926, a společná osnova
rakousko-německá 1927. Jen zákoník SSSR z r. 1926 (jako před ním italská
osnova Ferriho z r. 1921) nezná odplatného trestu, nýbrž jen opatření sociální
ochrany.
Základní rozpor mezi xacionalismem teorií absolutních čil.uč~:go!lJ1~kll:!sické
školy trestního práva a positivismem teorií relativních či učením i moderriidi
-škorpositivistických nespočívá, jak se zvláště Liszt domníval, v rozdllu-meži
indeterminismem a determinismem. Metafysická otázka, zda člověk má či nemá
svobodnou vůli, nemá vůbec s trestním právem co činiti.
výkladů. :E:E:l~ktikov:~_spojovali

ifazlem,

Víz o této otázce: Windelband: ůber Willensfreiheit 1904 a zvláště Bergson: L'évolution
créatrice 1911.

Hledíme-li na zločin a trest jako na děj, udávající se v prostoru a čase, nemů
žeme, než jako při každém jiném ději, jednotlivé jeho články spolu spojovati
v řetěz příčin a účinků; musíme tedy též předpokládati, že každý projev lidské
vůle musí míti své příčiny. Hledíme-li však na trestní právo jako na soubor
norem, vypovídajících cosi, co má býti, předpokládáme již možnost také jiného
jednání, totiž předpokládáme, že člověk má možnost buď podle normy jednati
nebo nejednati. Kdo tedy chce něco vypovídati o skutečném dění zločinu a
trestání a předpokládal by, že tu zákon příčinný neplatí, jednal by stejně jako
ten, kdo by se ptal v plošné geometrii po výšce. Rovněž ten, kdo by jednaje
o trestních normách předpokládal, že člověk nemá možnosti se rozhodovati,
že jeho jednání je podmíněno příčinami, dopouštěl by se stejného omylu.
Rozdíl mezi determinismem a indeterminismem není tedy rozdíl ve zjevech,
takže bychom podrobným zkoumáním zjevů tuto spornou otázku mohli rozluštiti. Jde tu o rozdíl v předpokladech, s nimiž k předmětu svého zkoumání
přistupujeme; podle toho, ptám-li se, co je, či ptám-li se, co má býti, předpo
kládám tam determinovanost lidského jednání, zde ji vylučuji.
Ony neplodné spory mezi klasickým a "moderním" směrem tedy vyplývaly
ze směšování sociologického zkoumání se zkoumáním právnickým a politickým.
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Neboť odpověď na otázku, co jest, co se děje v prostoru a čase při zločinu a.~ ."
trestání, nám může poskytnouti jen sociologie jako nauka o společenských>
zjevech. V politických a právnických otázkách nám však jde vždy o otázku, co
má býti, a na tuto otázku právě můžeme odpověděti jen důvodem, motivem,
"nikoli příčinou. Neboť kdybychom tu předpokládali, jako musíme předpokládati
při otázce, co jest, že každý zjev je předem určen svými příčinami, neměla.
. by naše otázka o tom, co má býti, smyslu.
Spor mezi klasickým a positivistickým směrem v teorii trestního práva se
nám tak jeví důsledkem metodické neujasněnosti, totiž nedostatečného rozlišování mezi poznatky sociologickými a politickými resp. právnickými; jako pří
vrženci positivistického směru se mýlili, domnívali-li se, že je možno z poznatků
sociologických vyvozovati poznatky právnické, mýlili se přívrženci klasického
směru v tom, že směšovali požadavky etické s politickými a domnívali se, že
z těchto požadavků možno přímo vyvozovati poznatky právnické. Odmyslíme-li
si tyto metodické nejasnosti, jeví se nám spor mezi klasickým a positivistickým směrem jako ohlas politického sporu mezi liberalismem a socialismem
y~ne.jširšín:umyslu slova. Neboť odplatný trest, jejž požadoval směr klasický,
byl důsledkem politického přesvědčení dob osvícenských, že individuum je
myšlenkové prius a sice individuum svobodné, mravné a ostatním rovné,
kdežto stát je jen výtvorem jeho svobodného rozhodnutí (společenské smlouvy);
tedy stát musí respektovati svobodu a rovnost individuí tím, že při trestání
hledí jen na tíži činu; naproti tomu účelový trest, jejž požadoval směr positivistický, byl projevem politického přesvědčení, že společnost, stát je myšlenkové
prius a že jednotlivec má jen tolik práv, kolik je slučitelno se zájmy celku;
tedy trestný čin je jen symptomem, ukazujícím potřebu, aby stát učinil potřebné opatření; při trestání se neuvažuje především o činu, nýbrž o pachateli.

Výklady o trestních teoriích možno nalézti v každé učebnici trestního práva. K podrobnějšímu
studiu nutno vzíti na pomoc spisy o dějinách právní filosofie, na př. Berolzheimer: System der
Rechts- und Wirtschaftsphilosophie, II. sv. 1905 s velmi podrobnou literaturou, nebo Ahrens:
Cours de droit naturel ou de la philosophie du droit, 6. vyd. 1868; Falckenberg: Geschichte der
neueren Philosophie, 5. vyd. 1905; Tarde: Philosophie pénale, 8. vyd. 1904. Přehled starších
teorií: Heinze v Holtzendorff Handbuch des deutschen Strafrechts in Binzelbeitragen 1871/74,
sv. 1., str. 239 n; Loening: Uber die Begrundung des Strafrechts 1889. Z monografií: Bar:
Probleme des Strafrechts 1896; van Calker: Vergeltungsidee und Zweckgedanke im System
der Freiheitsstrafen 1899; Wach: Die Krimina1istischen Schulen und die Strafrechtsreform
1902; Berolzheimer: Die Entgeltungstheorie im Strafrecht 1903; Kohlrausch: Konigsberger
Kant-Festschrift 1904; Birkmeyer: Was lasst v. Liszt vom Strafrecht ubrig? Bine Warnung
vor der modernen Richtung in Strafrecht 1906; Prins: La défense soci ale et les transformations
du droit pénal1910; Rappaport: La lutte autour de la réforme du droit pénal en Allemagne 1910;
Grispigni: II nuovo diritto criminale negli avanprogetti della Swizzera, Germania ed Austria
1911; Lilienthal: Der Streit um die Strafrechtsreform 1912; Gerland: Grundfragen des Strafrechts, 2. vyd. 1922 a zvlášť 16 svazků Birkmeyer und Nagler: Kritische Beitrage zur Strafrechtsreform 1908-1914.
Anderson: Zločinci a zločin. P. r. 1909, X, 250, 302, 313, 1910, XI, 133, 150, 160; Boubela:
Obrana co důvod trestu. Zpr. 1895, IV, 107, 1896, V, 34; Čuhel: Příspěvky k theorii trestního
práva. P. 1888, XXVII, 181, 217; Havlíček: Trestní právo a státní formy. Sbor. PM. 1933,
LXXII, 403; Hopkins Tighe: Zločin a zločinnost. P. r. 1904/5, VI, 249; Jelínek: Tardeova teorie
zodpovědnosti a jeho úvahy o trestu. S částečným zřetelem k osnově tr. z. Zpr. 1910, XIX, 353.
Kallab: Positivní právo a princip spravedlnosti. Čas. 1921, IV, 241; týž: Postulát spravedlnosti
v teorii právní. Roč. 1926, V, 63; týž: Pravotvorný monopol státu a požadavek logické jednot-
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nosti právní vědy. Roč. 1922, I, 31; Lepař B.: Liberum arbitrium a trestní právo. Zpr. 1898,
VII, 5; Milota: Proč stát trestá. Stát. nakl. Obč. knih. sv. 34; Miřička: O úkolech trestního
zákonodárce, P. 1931, LXX, 1, Věst. 1931, VII, 1; lvIoník: O vůli. P. r. 1905/6, VII, 63; týž:
Právo trestati. Studie z právní filosofie. Praha 1900. Biblioteka sociál. a polit. nauk, sv. VII,
nakl. PelcI a "Všehrd"; Nelken-Kráčmar: Veřejnost a zločin. Brno 1931, Moravské nakl.;
Ráliš: Emil Durkheim o pojetí zločinu. P. o. 1926, IX, 199; Storeh: O významu nynějších snah
a směrů positivistických ve vědě práva trestního. P. 1904, XLIII, 785; týž: Úvahy kriminalistické. Sbor. 1901, I, 28; Taxis: Slovo o theorii polepšení. P. 1862, 1,1; Wellner: Náčrtky o právu
filosofickém. P. 1866, V, 533; Zucker: O typech zločinných v dramatech Shakespearových.
Praha 1903, zvl. otisk z "Nové České Revue".

§ 2.

Věda

o trestním právu, její

předmět

a

rozčlenění.

7. Definice vědy trestního práva. - 8. Trestní právo jako předmět právnického, sociologického
a metodologického poznání. - 9. Věda o právu a věda právní. -10. Rozčlenění vědy trestního práva.

";. Definice vědy trestního práva.
Na rozdíl od kriminální antropologie i sociologie není úkolem vědy trestního
práva poznati zločin, proces a trest jako skutečné zjevy, vypovídati pravdu o tom,
co je, ~QZnru:iJ1Qrmy,)~jež~ezabÝyajttěmitQ.zjeyy.Yoněvadž norma je vždy
výpovědí o tom, co má býti, podobají se v tomto ohledu právnické poznatky
politickým poznatkům (postulátům). Rozdíl mezi vědou trestního"práva a kriminální politikou spočívá však v tom, že při kriminální politice přistupujeme
s otázkou, zda má nebo nemá býti i k právnímu řádu a získáváme poznatky i o tom
jak právní řád by měl býti změněn, aby vyhověl předpokládaným politickým
cílům_NapI,otiJ:omu.yldatrestního práv.a.předpQ.kládá~ur,čitý.pIávní . řád. atáže. .se,
...ro...má~b#t4~.pokud.~jrle .. íL.zlQČin•..p.r..oc~s, . tres.t,.,v. .rámcLtoPoíOl~:I~'y;~Q:iMu,
V tom smyslu možno říci, ž.e věda trestního práva je věda, jež se snaží sloučiti
v myšlenkovou jednotku (logický systém) poznatky o tom výseku právního řádu,
jenž vymezuje zločin jako skutkovou podstatu, s níž za určitých formálních podmínek,
procesem stanovených, slučuje trest jako právní následek.
Různé

definice

vědy

trestního práva jest hledati v

učebnicích

uvedených v

příl.

II.

8. Trestní právo jako předmět právnického, sociologického a metodologického
poznávání.
Právní řád a v jeho rámci trestní právo je ovšem také skutečnost, třeba ne
hmotná skutečnost smysly zjistitelná, ale skutečnost jako myšlenkový výtvor
lidský podobně, jako umění, věda, náboženství a pod. Možno jej tedy poznati
také metodou kausální, když se ptáme, co jest (bylo) a proč to je. Tak postupují
zvláště dějiny práva, snažící se vysvě~liti ~ouvi~lqstľůznýc1:lprá'[ních institucí
v čase. Byla by však myslitelná iSQcjologie irestníh~ pl;á'Va,ďjéŽ;
jednotlivé právní instituce by zjišťovala podmínky jejich vzniku, trvání a zániku
(na př. proč se u různých národů v různých dobách setkáváme s předpisem,
že kacíř má býti upálen, a proč v dnešním právu takového předpisu není).
S takovými sociologickými úvahami o právu se setkáváme ve výkladech o rnqt~v.e.chzákona., kde zjišťujeme, jaké sociální, hospodářské, mravní, náboženské,
politické úvahy vedly jednotlivé zákonodárné činitele k určité úpravě zákona.
Konečně je myslitelná a v poslední době se skutečně slibně tvoří věda o logic~é

srovnavaJ1c
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struktuře právního řádu či metodologie právnická, nazývaná též čirou právní
vědou, jež,sesnaží v Jogickou~jednotu,vsystémsloučit poznatkyoformá~h
Az_nJ~d.ck_pJ·_áYnkkéhQ-PQZJ1áni.,___ ~,

Věda o právu a věda právní.
Jako však rozeznáváme vědu o náboženství od náboženství, vědu o umem
od umění, vědu o vědách (metodologii) od vědy, tak musíme rozeznávati vědu
o právu od vědy právní. Neboť tu je záměna zvláště snadná a proto nebezpečná.
Smysl právní vědy totiž je v tom, že tY:QřLmyšlenkQYQujednQtu,JQgickýsyst~m
~knkQy)tch,_Y:ÝtYQrů, a jest tedy vědou, dokud vědou nazýváme logickou jednotu myšlenkových výtvorů. Jenže nesmíme přehlížeti, že osa, kolem níž se tato
myšlenková jednota točí, je jiná než na př. v přírodních vědách nebo v sociologii. i
Kdežto totiž tu jde o jednotu myšlenkových výtvorů, jimiž o skutečnosti VY-I
povídáme, že je a jaká je, osa, kolem níž slučujeme poznatky právnické, Je"snaha.l
poje.dnotnémpocb.openLtoho, co má hý.ti. _Nazyeme-lisnahuQjednotné pocho- 3
pení toho, ~o _má býti.., . yůlíkspr:;J.YedlnostLa snahu po jednotném po,chopení,
toho, co je,vůlíkpravdě,bude.nám rozdíl jasnější. Jde zde o rozdíl v 'p_oř~~pi
poznatků o skutečnosti, nikoliv o rozdíl v předmětě. O téže vraždě, o níž mohu
získávati poznatky antropologické a sociologické, mohu tvořiti i poznatky právnické. A úkolem právní vědy je, aby mne vedla k poznatkům jednotným, t. j.
spravedlivým. Bylo omylem klasického směru oV ire.srním. právu, jestliže ztotož~ňo.1'al ..sprav:edlnQsJ . s . . určitým_myšlenkQyýmoQsal1gm,_např,. s9dpl::tJným
J:!&liteJn, Stejnou chybou bylo, jestliže positivistický směr i směr pěstující
čirou právní vědu odkazovaly úvahy o spravedlnosti do etiky. Jako přírodní
věda nezná (na rozdíl od náboženství) věčných pravd, nýbrž jen "věčnou"
v:ůlLk pravc!ě, t. j. k jednotnému, objektivnímu chápání světa, j~l;l?je~ třeba
by pokrokem vědy myšlenkový obsah, jenž tomuto požadavku vyhovuje,
se měnil, tak nezná právní věda (zase na rozdíl od náboženství) věčných
zákonů, nýbrž jen věčllQllvů1ik sprayecil11<:>_sg t. j. k jednotnému, objektivnímu
chápání světa, jS:ll?_}uá býti, třeba by se pokrokem tohoto poznáváni měnil
obsah norem.
Ovšem, při právnickém poznávání nutno si všimnouti, že na určitém stupni
vývoje společnost napomáhá hledání spravedlnosti (toho, co objektivně má býti),
tím, že vytváří zvláštní orgány právotvorné, jejichž výpovědi o tom, co má býti,
jest bráti při právnických úvahách za objektivně platné. Soubor těchto autoritativních norem nazýváme platným právním řádem, a J1rQ1:Q~dWn1li~ml:pniyni
vědu--jakoprojev~.snahy. . po"jednotném.chápání toho, co má býti, v. xámd .práY~
niho,i...ádu._.Právní věda v tomto smyslu náleží mezi v:~gypraktické, t. j, do té
skupiny věd, jež jako medicina, technologie na základě poznání skutečnosti
budují myšlenkovou soustavu pravidel správného jednání, v právu správného
rozhodování. V tom smyslu vykládáme v této učebnici trestní právo. Tím ne-'
popíráme možnost a záslužnost teoretickýcl:J,X~<cl~QJ;lr~V:1!_ať historie práva trestního
ať čiré vědy právní. Pokud. jCle zvláště o "čirou" právní vědu, dospíváme
k mínění, že pokud teoretická právní věda činí svým předmětem podmínky,
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meze a formy právního myšlení, jest tato "čirá" právní věda stejně teorií trestního
práva, jako je teorií státního, občanského atd. práva, poněvadž i trestní právo
je myslitelné jen v těch formách, v nichž chápeme právo vůbec.
Kallab: Úvod ve studium metod právnických; kniha I.: Základní pojmy 1920; týž: Positivní
právo a princip spravedlnosti, Čas. 1921; týž: Právotvorný monopol státu a požadavek logické
jednotnosti právní vědy, Roč. 1923; týž: Postulát spravedlnosti v teorii právní, tamtéž 1926; týž:
Předmět a metody kriminologie, Sbor. PM. 1933; týž: Právo a politika. Studie metodologická, Roč. 1933 (vyšlo též francouzsky v Revue internationale de la théorie du Droit 1934).
Kelsen: Hauptprobleme der Staatslehre, 2. vyd. 1923; týž: Allgemeine Staatslehre 1925; týž:·
Ryzí nauka právní. Metoda a základní pojmy 1933; Weyr: Základy filosofie právní 1919; týž:
Nauka o právních pramenech a novější spory o ní, P. 1923; týž: Rechtsphilosophie und
Rechtswissenschaft, ZR. 1921; týž: Politika a věda o státním právu, Čas. 1924; týž:
K problému systematických výkladů positivního práva, Čas. 1926; týž: O metodě sociologické,
Roč. 1927, vedle řady drobných článků ve Vědecké ročence i v Časopise pro právní
a státní vědu. ,

10.

Rozctenění vědy

<liP>

trestního práva.

Čistě praktická '9~ědGc_trestníhopráva se dělí v nauku o trestním právu hmotném

a

° trestníIIlprávuform.álníIIl,.či o trestním procesu.
;Nauka

o.._g.~l!lil:!L'Prá_Y])1!lllotném pořádá

systematicky poznatky o právních

\podmínkácna()';zpÓ.s~obechvýkonu_státní trestní moci. Nauka o trestním právu
~ťormálnírii·konai:utéŽprácí,pokud jde o právní podmínky postupu, jehož jest
při

tom

šetřiti.

Předmětem vědy trestního práva jsou tedy toliko ony státní normy, podle nichž
právním účinkem určitého jednání jako skutkové podstaty je trest. Norma trestníhopráva hmotného tedy tvoří vždy podmíněné souvětí, v němž je podmínkou
lidské jednání, právním účinkem trest ..Onupodmínku nazýváme skutkovou
podstatou, trest jako právní účinek sankcí.
-.- ... Tele tedy v trestním právu hmotném vždy o právo,. p!i~!1.1Jeiící státu. Tím se
liší od práva trestního, příslušejícího jiným společenským svazům, na př. rodině,
církvi, zaměstnavateli (právo disciplinární); z téhož vnitřního důvodu, totiž
že se tu vedle státního práva na trest uplatňuje i právo kázně, vyplývající ze
zvláštního osobního poměru trestaného k trestajícímu, odlišujeme od obecného
trestního práva trestní právo vojenské (trestní zákon vojenský z 15. ledna 1855,
voj. trest. řády z 5. července 1912, č. 130, 131 ř. z., doplněné a změněné zák.
ze 14. října 1919, Č. 556 Sb. z. a n., zák. z 19. prosince 1918, č. 89 Sb. z. a n.,
a zák. z 2. listopadu 1918, Č. 9 Sb. z. a n. Viz též branný zákon z 19. března 1920,
Č. 193 Sb. z. a n.).
Od obecného trestního práva odlišujeme též právo trestní, jež si stát vyhradil
s ()hledem na určité své správní funkce, a jež vykonává jinými úřad~y; než· soudy.
Je to trestní právo policejnC(vlzzvl. ds. nař. z 20. dubna 1854, č. 96 ř. z.)
apqplatkové (viz zvl.kák. z 11. července 1835, Sb. zák. pol. č. 63), do jisté míry
iCMsciplinární.
.",.,..-,

Lepšík: Co patří k pramenům našeho hmotného práva trestního vojenského. Sbor. PM.
1933, XXXIII, 473; týž: Doporučuje se pro několik států jednotná úprava některých ustanovení vojenského trestního práva? P. o. 1932, XV, 521; týž: Reforma vojenského trestního
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-práva. Věst. 1929, V, 19; Čížek: Trestní právo policejní. Praha 1882. Nakl. Otto; Hloušek:
-O úpravě policejního práva trestního. Publ. 1.; Novák: Policejní právo trestní. V. 1926/27,
VIII, 189; Šedivý: Příruční knížka o konání práva trestního v obcích. Praha 1866. Nakl. Kober.

§ 3.

Přehled dějin

trestního práva.

11. Počátky trestního práva. -12. -Trestní právo Římanů. -13. Středověké trestní právo a trestní
právo v době absolutismu. - 14. Osvícenské a liberální období trestního práva. - 15. Nové snahy
kodifikační přechodem k sociálnímu zlepšení trestního práva.

11. Počátky trestního práva.
Trestní právo, totiž jakési primitivní normy o tom, jak nakládati s individuem,
jež se prohřešilo proti uznaným pravidlům společného života, nacházíme na
počátku právního vývoje každého národa, takže možno říci, že teprve přes
stíhání be;zpráví se národové dostali k hájení práva. Nejstarší forma této reakce
má ráz sakrálni: Vinník'HjellŽvyvolaL proti svému l<menipomstu.bohů,.má
_jim..b.:ýri__.oh~10yán~Paralelně se vyvíjí trestní reakce jako článek v bojích mezi
kmeny. Škoď:a,"zp.ůsohená,přislušníkemcizího,kmene" vede ke.kreYnLm.s.tě~
llyJronávajLvšichnipříslušníd ??saž.e.n~hQ .. k)11.ene.prQtipř!sl].lšnHql)11.J~mene,
k_.něrnuž..náležLškůdce. Reakce. tu tedy nemá ještě ráz individuální. Obětování
bohům se časem mírní v klatbu, totiž vyloučení ze svazu, jež se opět mírní
v trest smrti nebó zkomolení, poněvadž vyloučení znamená v původní formě
téměř jistou krutou smrt, poněvadž každý je oprávněn toho, kdp je v klatbě,
stíhati jako zvěř. Krevní msta se pak mírní časem v systém komposiční, totiž
. ve zvyk, že poskytne-li kmen škůdcův poškozenému kmeni určitou náhradu,
pokládá se krevní msta za uhaslou. Tietímkořenem trestního práva je dále moc
v.ojevůdcova, postupovati proti těm, kdopoš.kodi válečné zájmy, jako proti nepřítelLKonečně čtvrtý kořen možnovidětlv mód otcově.nad.rorunou.
Všechny tyto čtyři kořeny srostou konečně ve státní právo trestní vznikem
jednotné státní moci, jež shrnuje' jak pravomoc sakrální, tak zastupování kmene
proti ostatním, tak moc patriarchální a vojevůdcovskou. Tím, že mezi toho,
kdo reakci vyvolává, a pachatele vstupuje nestranná státní moc, zrychluje se
proces zušlechťování reakce jednak jejím postupným omezováním na samého pachatele, jednak přizpůsobováním způsobu i míry reakce rázu činu. Tím také, že
nyní se reakce děje s větší rozvahou, mohou postupně i úvahy účelnosti zatlačiti slepý pud po pomstě.
Steinmetz: Ethnologische Sturuen zur ersten Entwicke1ung der Strafe, 2 sv., 2. vyd., 1928;
Puglia: Evoluzione storica e scientifica del diritto e della procedura penale 1882; Letourneau:
Sociologie 1892; Cleveland-Hall: Crime in its Re1ation to Social Progress 1902; Merkel: Uber
den Zusammenhang zwischen der Entwicke1ung des Strafrechts und der Gesamtentwicke1ung
der 5ffentlichen Zustande und des geistigen Lebens der V5lker 1889; Makarewicz: Einfuhrung
in dte Philosophie des Strafrechts auf entwicklungsgeschichtlicher Grundlage 1906; Post:
Grundriss der ethnologischen Jurisprudenz, 2 sv. 1894/95 a řada článků v Zeitschrift fur
vegleichende Rechtswissenschaft.

12. Trestní právo Římanů.
Také v nejstarším římském právu nacházíme jak prvky sakrální (expiatio,
exsecratio capitis et consť'cratio bonorum při určitých'(fefiktech) tak prvky,
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vzaté z práva na krevní mstu (při cizoložství, noční krádeži, těžké iniurii, membrum
ruptum) a na komposici (původně výkupné z krevní msty, si membrum rupit,
ni cum eo pacit, taHo esto, vedle toho v některých případech již v zákoně XII
tabulí, později vůbec pevné sazby duplum, triplum, quadruplum t. j. dvojnásobné,
trojnásobné, čtyřnásobné zničené hodnoty, to při soukromých žalobách ex deHcto).
Vlastním kořenem státního trestního práva u Římanů bylob~ubé válečné provinění ,(perduellio-velezrada) a vražda hlavy rodiny, pater (parricidium). Při
,/těChto dvou zločinech, k nimž se brzy přidružují další zločiny, jako křivé svědectví,
žhářství, nastupuje již v nejstarších dobách státní trest. Vedle těchto trestných
činů, veřejně stíhaných, crimina, vyskytovaly se i takové nepřátelské činy, jichž
stíhání bylo přenecháno poškozenému, delicta. Poškozený mohl, aspoň později
obecně, domáhati se tou neb onou trestní žalobou soukromou peněžité pokuty, poena.
Kriminální jurisdikce byla funkcí magistratovou, z jehož výroku příslušela
arci odsouzenému provocatio ad populum. Teprve koncem republiky dochází
k pevné organisaci trestního soudnictví. Snaha omeziti politickou moc senátorského stavu vede v sedmém století města k založení zvláštní trvalé senátní komise,
jež měla vyšetřovati stížnosti provinciálů proti místodržícím (1ex Calpurnia de
repetundis z r.149 př. Kr.). Lex Sempronia z r. 123 př. Kr. přenesla na rytíře
soudcovskou pravomoc v těchto komisích (quaestiones), a ty nyní jako quaestiones perpetuae stále rozšiřovaly svou trestní pravomoc a staly se tak
zárodkem římských soudů trestních. Sullovými reformami (leges Corneliae
82-80 př. Kr.) byl setřen politický ráz těchto quaestiones, jež byly osazovány
opět senátory a měly pravomoc stíhati i obecné delikty. Caesar nebo Augustus
(leges Juliae) vytvořili pro tyto quaestiones jednotný ordo iudiciorum publicorum. Tak vedle delicta privata, jež byla nyní upravena hlavně v ediktě praetorově
a propracována jurisprudencí, vzniká řada crimina publica (na př. crimen repetundarum, crimen sodalidorum, peculatus et de residuis, laesae majestatis, jež
zatlačilo starou perduellio, vis publica et privata, falsum, crimen sicariorum
et veneficiorum, parricidium, adulterium, stuprum a j.), o nichž k žalobě kohokoliv z lidu soudily zvláštní quaestiones. Trest jest: aquae et ignis interdictio,
deportatio, relegatio, nucená práce v dolech, pokuta peněžitá a j.
Za císařství vystupuje stále více do popředí vedle delictaprivata a crimina
publica třetí skupina, totiž crimina extraordinaria. Stíhaly je úřady trestní pravomocí jménem císařovým pověřené k žalobě poškozeného tresty odstupňova
nými jednak podle rázu činu jednak podle stavu pachatelova.
Inst. kniha 4. tito 1-5 a 18 a Dig. 1. 47 a 48, Cod. 1. 9; Mommsen: R6misches Strafrecht
1899; Perrini: Dititto penale romano. Teorie generali. 1899; Esposizione storka e dottrinale
del diritto penale romano, Enciclopedia del diritto penale italíano, 1., 1905; Costa: Crimine
e pene da Romolo a Giustiniano, 1921.

13, Středověké trestní právo a trestní právo v době absolutismu.
Ve středověku udržuje až do zesílení zeměpanské moci a do konsolidace
městského zřízení myšlenka komposice za trestné činy ústřední místo v soustavě
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trestních opatření, kdežto sakrální charakter trestu doznívá při trestání deliktů
náboženských a pohlavních, a klatba se mě:nÍ spíše v trest za procesní neposlušnost. Přesný tarif pokut, jež platiti jest poškozenému, který hledí nejen k povaze činu, nýbrž i ke stavu, pohlaví a věku oběti, i poplatků, jež jest platiti
tvoří podstatný obsah trestních zákonů. Jen pozvolna vnikají do této souz římského práva tresty tělesné, pokud se nezachovaly jako dozvuky stasakrálních představ. Glosátorya postglosátory.italskýmibyly zatím jednotprvky římského práva sloučeny s právními zásadami zvláště langobardskými
ve zvláštní italské trestní právo, jež postupně jednak populární literaturou
juristickou, jednak s utužováním zeměpanské moci v jednotlivých zemských
hrdelních řádech bylo více méně smíšeno s místními zvyklostmi a převzato
i v střední Evropě. K zveřejněni trestního práva působil zvláště též boj proti
obecně nebezpečným živlům, který prostředky dosavadního práva, jež mělo
především na mysli jen zájem přímo zasaženého, nemohl býti náležitě proveden.
Tak vznikaly v jednotlivých územích t. zv. hrdelní řády, v nichž ovšem přede
vším trestní řízení bylo upraveno, v nichž však i hmotné právo trestní bylo
vymezeno. V našich zemích se již ve 14. stoL pokusil zavésti Karel IV. v osnově
svého zákoníku "Majestas Carolina" některé delikty, stíhané z úřední moci.
Velmi mnoho trestních ustanovení měly také t. zv. "zemské míry" (lantfrýdy),
které se vyvinuly z t. zv. "božích mírů" (treuga dei). Ujaly se u nás zvláště na
Moravě a měly především zajistiti bezpečnost. S normami takovéhoto rázu
bezpečnostně-policejního se setkáváme i v zemských zřízeních 16. a 17. stol.
Kdežto však soukromé české právo při unifikaci v 18. stol. značnou měrou
přešlo do unifikovaných "rakouských" zákonů, české trestní právo bylo při
unifikaci úplně opuštěno.
V Německu podle bamberského vzoru hrdelního řádu z r. 1507 byl vydán
v r. 1532 Hrdelní řád Karla V. (Constitutio Criminalis Carolina, cit. CCC.),
jedná ve článku 104-180 o trestním právu hmotném. Ovšem platila Carolina jen subsidiárně jako obecné právo římské, ale svou vnitřní cenou, totiž
jasností zpracované látky se stala základem pro další vývoj trestního práva ve
střední Evropě. Pod více méně vydatným vlivem Caroliny vznikly pak během
16. a 17. století zemské hrdelní řády. Po sloučení Čech s rakouskými zeměmi
se počaly i u nás uplatňovati vlivy jednotlivých rakouských zemských řádů, obsahujících i ustanovení trestní; tak již v zemském zřízení Ferdinanda I. z r. 1549
a v obnoveném zřízení zemském z r. 1627, resp. 1628.
V těchto zemských řádech a zřízeních,
s utužováním zeměpan~ké moci
více byly doplňovány jednotlivými kancelářskými nařízeními, v nichž se
zračí duch absolutismu, uplatňuje se stále víc a více myšlenka odstrašujícího
trestu.
Tento ráz má zvláště též první jednotný trestní zákoník pro české země
Hrdelní řád císaře Josefa I. z r. 1707 pro Čechy, Moravu a Slezsko, jenž ovšem
uznává ještě podpůrnou platnost Caroliny i dosavadního zemského i městského
práva.
Jako výhradně platný a jednotný trestní zákoník jest míněn teprve Hrdelní
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řád clsarovny Marie Terezie z r. 1768 pro všechny t. zv. dědičné země rakouské (Constitutio criminalis Theresiana). Je celý proniknut myšlenkou odstrašení, ponechává však soudci dosti volnosti, aby trestal podle volného uvážení
v určitých případech a ponechává v trestním řízení torturu, již do podrobností
vyličuje. (Tortura byla však zrušena již v r. 1776 vlivem císaře Josefa II.)
Kdežto ve středověkých právech· především bijí do očí stavovské rozdíly
a kolísání mezi státní mocí a zájmy jednotlivců, jevící se větším nebo menším
důrazem, jenž se klade na placení veřejné pokuty, zatlačuje v absolutistickém
státu státní moc do pozadí všechny ostatní zřetele, jmenovitě i zřetel na pachatelovu osobu, jež v soustavě odstrašujících trestů klesá na pouhý prostředek,
na němž se osvědčuje neobmezená státní moc. Výkon trestu se stává jakýmsi
primitivním prostředkem sociální pedagogiky, při níž se názorně poddaným
staví před oči marnost vzepření proti vůli držitelů státní moci.

His: Geschichte des deutschen Strafrechts bis zur Karolina 1928; Wilda: Das Strafrecht
,der Germanen 1842; Brunner-Schwerin: Deutsche Rechtsgeschichte, 2. vyd. 1928, 2. sv. § 125
až 147; Guterbock: Zur Redaktion der Bambergensis 1912; Hippel: Deutsches Strafrecht, sv.
1, 1925; Schroder-Kunsberg: Lehrbuch der deut. Rechtsgeschichte, 1922 (zvl. § § 12, 36, 62,
tamtéž literatura).
K dějiI}ám českého práva trestního srov. Jičínský: Vývin čes. právnictví 1862; Čelakovský
.Jaromír: Ces. dějiny právní 1913 t. v Ott. slov. nauč. VI.; Kapras: Práv. dějiny zemí koruny
čes. I, II. 1913, III. 1920; Solnař: Z dějin čes. zemského práva trest. (Trest. čin a trest)
1921. (Viz posudek Čádův ve Všehrdu 3, 1921, str. 61.); Kadlec: Dějiny veřej. práva ve střed.
Evropě 1928; Stieber: Dějiny veřej. práva ve střed. Evropě III. Právo trestní 1934. Pro část slovenskou: Timon: Ungarische Verfassungs- und Rechtsgeschichte 1909 (zvl. kn. III. kap. 3.). Viz
též příslušné stati v Čs. vlastivědě, sv. V.: Stát 1931; Rauscher: Usmrcení člověka v českém
právu zemském. Bratislava 1927. Knih. práv. fak. Komenského univ. sv. 18; týž: Trestné
činy proti životu v Obnoveném zřízení zemském a v Hrdelním řádu Josefa I. (Studie historickoprávní). Věst. 1928, IV, 21; Skřivan: O hrdelním řádu právním Marie Teresie, hledíc k českému
jeho vydání. P. 1865, IV, 780; Stieber: Nerovnost před trestním soudcem. Sbor. PM, 1933,
XXXIII, 563.

14. Osvícenské a liberální období trestního práva.
Mezitím se počíná již na západě silná reakce proti příliš krutému dosavadnímu
trestnímu právu. Filosofové osvícen~tíliencyklopeqisté, (zvláště Diderot, Montesquieu, Rousseau aVoltaire) vystupují jak ve jménu humanity tak účelnosti
proti dosavadním formám trestání. Největší vliv na další vývoj měl však spisek,
jejž v r. 1764 vydal Beccaria s názvem Dei delitti e delle pene. Trestní právo
jest podle něho jen právem sebeobrany, jež každý společenskou smlouvou pře
náší na stát. Nemá tedy také stát práva ukládati provinilci větší utrpení, než
jakého j~ třeba, aby společnost byla napříště od trestných činů uchráněna.
Z toho, že i trestní právo tvoří součást podmínek, za nichž lidé se sdružují ve stát
(společenské smlouvy), vyvozuje Beccaria, že zločin i trest musí býti zákonem
předem vymezen. Tím zásadně vylučuje trestání podle analogie a arbitrární
tresty.
Charakteristickým znakem tohoto myšlenkového hnutí jako reakce na absolutistické vyvýšení státní moci je zdůrazňování samostatných, na státu nezávislých, přirozených lidských práv. Poněvadž stát nemá již absolutní hodnoty,
nýbrž je tu jen k úkoji lidských potřeb, nemůže míti více práv, než kolik roz-
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umní, mravní a vzájemně sobě rovní občané naň přenesou. Trestní právo tím
nabývá rázu jakési pojišťovací smlouvy,. již občané spolu uzavírají, aby se vzájemně chránili před svým protiprávným jednáním tím, že se zaváží, že v pří
padě poruchy právního řádu jsou ochotni ve formě trestu na sebe vzíti takovou
míru zla, jakou svým činem přivodili. Jako součást takové smlouvy je myslitelné, že občan se zaručí svým životem, není však myslitelné, že by v sázku dal
svou lidskou důstojnost, že by souhlasil s tím, aby ho stát použil jako odstrašujícího prostředku. Trest tedy nemůže býti trestem odstrašujícím, nýbrž právnicky
lze odůvodniti jen trest odplatný, jehož podmínky i míra jsou předem zákonem
pro každého stejně vymezeny. Proto se dovolává tento myšlenkový směr, jenž se
jako politický postulát uplatňuje jak ve Velké francouzské revoluci tak v hnutích liberální buržoasie v jiných zemích evropské pevniny během XIX. století
domáhajících se konstitučního zřízení, především zrušení odstrašujících, zneuctívajících trestů, jmenovitě krutých tělesných trestů, vyrovnání stavovských
rozdílů v trestním právu i procesu, pokud je již nevyrovnal absolutismus,
a hlavně zákonného vymezení skutkových podstat i trestů, tedy zrušení arbitrárních trestů a kabinetní justice absolutistických dob, kQllečnLpřesného
zhodnocení obie~tivní tíže jednotlivých činů a jemu odpovídajícího odstupňo
vání trest~~ -Poněvadž takové odstupňování připouští vedle málo praktického
trestu peněžitého jen trest na svobodě, znamená proniknutí osvícenských myšlenek nahrazení soustavy tělesných trestů, charakteristických pro režim absolutistický soustavou trestů na svobodě, odstupňovaných spíše délkou svého trvání
než způsobem výkonu. Ideálem trestního zákoníku by byl podle slov Montesquieuových jakýsi tarif, jenž by obsahoval po jedné straně definice trestných
činů uspořádaných podle objektivní jejich tíže, na druhé pořadí trestů, tak, aby
soudce, zjistě čin, pouhým pohledem do zákona zjistil trest.
Jedním z prvních zákonů, jež tyto zásady uvedly v život, byl trestní zákoník
Josefa II. z 13. ledna 1787 (Všeobecný zákoník o zločinech a jich trestání),
jenž upravuje je:ntrestní právo hmotné (obecný hrdelní soudní řád byl vydán
v r.1788), a stojí zcela na zásadě nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege.
Ač odpuzující tělesné tresty a trest smrti jsou vůbec z něho odklizeny, ukládá
přece ještě velmi kruté tresty, zvláště trest přikování a vláčení lodí. Ty byly
zmírněny za Leopolda II., zato v roce 1795 byl zase zaveden trest smrti za velezradu. Za Leopolda II. začínají též přípravné práce k novému trestnímu zákoníku, jehož osnova byla zavedena v r. 1796 jako Západohaličský trestní
zákoník a jenž konečně 3. září 1803 byl vyhlášen jako zákoník o zločinech a těž
kých policejních přestupcích; obsahuje opět jako ve starších dobách hmotné
i formální právo a rozpadá se v dva díly, z nichž první jedná ozločinech, druhý
D těžkých policejních přestupcích. Zásady, na nichž spočíval Josefinský trestní
iákon a jež zatím Velkou francouzskou revolucí byly uznány za podstatnou
podmínku občanské svobody (Ústavodárné shromáždění francouzské již v roce
1790 prohlásilo zásadu rovnosti před trestním právem a zásadu, že zločiny
i tresty musí býti předem v zákoně stanoveny), došly tu svého uznání, třeba
ve vymezení jednotlivých skutkových podstat, zvláště těch, které se týkají de"Trestní právo 2
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Hktů politických a náboženských, se jasně vidí stopy reakce proti osvícenské
době.
Převraty státoprávní, jež prožila v XIX. století říše rakouská, zvláště uplatnění
zásad konstitučního státu po roce 1848, nedotkly se v podstatě tohoto trestního
zákona. N.!.Ísto všech reforem přinesla doba reakce jen nové vydáníz~kona

z r. 1803, totiž trestní zákoník ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., jenž platil
s některými doplňky až do zániku Rakouska a jenž podle článku 2. zákona ze
dne 28. října 1918, č. 11 Sb. z. a n., tvoří prozatímní platné trestní právo na
onom území republiky československé, jež bylo části Rakouska.*) Podle téhož
zákona platí prozatím na onom území, jež doposud náleželo k Uhrám, uherský
trestní zákon o zločinech a přečinech, čl. V. zákona z r. 1878, pokud jde o pře
stupky čl. XL. z r. 1879, s četnými novelami.
Brzy po vydání trestního zákoníku z r. 1852 se uplatňují reformní snahy.
Osnova Hyeova z r. 1867 byla přepracováním platného práva, počínaje osnovou
Glaserovou z r. 1874 se uplatňuje v následujících osnovách příklad německého
říšského zákoníku z r. 1871, jenž byl též vzorem trestního zákoníku uherského.
(Jsou to osnovy Pražákova z r. 1881 a dvě osnovy SchOnbornovy z r. 1889
a 1891.) Poněvadž mezitím i v Německu se počaly šířiti snahy opraviti říšský
zákoník, počíná se od r. 1899 také v Rakousku pracovati trestní zákon na nových
základech. Tyto přípravné práce dospěly přes předběžnou osnovu z r. 1909 až
k vládní předloze z r. 1912 (příl. 90 proto panské sněmovny 21. zas. 1912).
Od roku 1920 působila při ministerstvu spravedlnosti komise, pověřená zpracováním osnovy československého trestního zákoníku, jež vydala v roce 1921
osnovu části obecné s odůvodněním. Tato osnova byla v následujících letech
přepracována, doplněna částí zvláštní a vydána jako "Přípravné osnovy trestního
zákona o zločinech a přečinech a zákona přestupkového" s obšírným odůvodně
ním v roce 1926. (Byla vydána též v překladu německém a francouzském.)
Overbeck: Das Strafrecht der franziisischen Encyklopadie 1902; Pisehl: Der Einfluss der
Aufklarungsphilosophie auf die Entwicklung des Strafrechts 1913; Dannenberg: Liberalismus
und Strafrecht im 19. Jahrhundert 1925; Luschin: Ůsterreichische Reichsgeschichte, Handbuch sv. 1. 1914; Hoegel: Geschichte des iisterreichischen Strafrechts 1904[05; Maasburg:
Zur Entstehungsgeschichte der Theresianischen Halsgerichtsordnung 1880.
Beccaria: O zločinech a trestech. Praha 1893. Nakl. Bursík a Kohout; Boubela: Reforma
trestního zákona rakouského. Zpr. 1907, XVI, 1, 76; Černý: K reformě tr~tního práva. S. L.
1922, III, 30, 45, 63; Drbohlav: K otázce reformy trestního práva. S. L. 1902,1,3; týž: O ně
kterých hlavních zásadách přípravných osnov tr. z. Čas. 1928, XI, 35, 57; týž: Zatímní návrh
obecné části trestního zákona. S. L. 1923, IV, 6, 51, 141, 159; Ečer: Trestní zákonodárství
v SSSR. Věst. 1932, VIII, 28; Jičínský: O reformě trestního práva. P. 1863, II, 181,258,329,
365; Joklík: K reformětresrníhopráva vRakousku.P.1894, XXXIII, 517; Kallab:.Unifikační
práce v prvém desetiletí republiky v trestním právu. P. 1928, LXVII, 569; Klinenberger: Návrh
trestního zákona. Obecná část. Č. a. 1922, VIII, 2, 16; Maklecov: Novodobý rozvoj trestního
zákonodárství v Rusku. P. 1923, LXII, 1; Milota: Ideové směrnice reformy trestního zákona.
"Bratislava" časopis učené společnosti Šafaříkovy 1933, I; týž: První desetiletí čsl. zákonodárství
trestního. P. o. 1928, XI, 594; týž: Základní hlediska československých přípravných osnov trest*) Podle § 2, 6-10 nařízení vlády republiky Čsl. ze dne ll. března 1920, Č. 152 Sb. z. a n.
byla rozšířena jeho platnost i na území horního Slezska, jež Německo postoupilo podle mírové
smlouvy naší republice, platnost zákonů o tiskovém, spolkovém a shromažďovacím právu pak
vlád. nařízením z 21. dubna 1921, Č. 168 Sb. z. a n.
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ního zákona. Věst. 1926, II, 1,57. 1927, III, 2, lI3; Miřička: Osnova zákona trestního. P. 1922,
LXI 33 65; Nožička: Zatímní návrh obecné části trestního zákona. (Záznamy z porad slovenské
komise pro obor práva trestního v Bratislavě.) Praha 1924. Nakl~ min. pro sjed. zák. a organis.
správy; Prušák: Přípravná osnova nového trestního zákoníka. C. R. 1910; Ráth: Nová kodifikácia trestného zákona_ a trestného rádu. P. o. 1920, III, 53; Reinhold: Zatímní návrh obecné
části trestního zákona. Cas. 1922, V, 195,252; Skřivan: Dílo Beccariovo O zločinech a trestech.
P. 1869, VIII, 267, 314, 343; Smimov: Osnova nového trestního zákona v sovětském Rusku.
Sbor. 1931, XXXI, 217, 372; Solnař: Nový trestní zákoník polský a mezinárodní sjednocení
trestního práva. P. 1933, LXXII, 459; týž: Osnova trestního zákona. (Několik poznámek
k obecné části osnovy trestního zákona o zločinech a přečinech z r. 1925.) P. 1926, 241, 273;
týž: Reforma trestního práva v ItaliL Věst. 1925, !, ]06; Storeh: Prozatímná osnova zákona
trestního z měsíce září 1909. P. 1910, XLIX, 313, 353; Silovič: O nejhlavnějších otázkách obecné
části jihoslovanské a československé osnovy trestního zákona. Věst. 1927, III, I, 101; V. J.: Zatímní návrh obecné části trestního zákona. V. 1922-23, IV, 33; Miřička: Zatímní návrh obecné
části trestního zákona. V. 1921, III, 33.

Nové snahy kodifikační přechodem k sociálnímu zlepšení práva trestního.
Jak již nahoře § 1. 6 se stala zmínka, byl spor mezi t. zv. klasickým a positivistickým či prostě moderním směrem ve vědě trestního práva, jenž od let
osmdesátých minulého století tvořil osu rozporů v trestním právu, v své podstatě rozpor mezi dvojím politickým pojetím trestního práva, mezi pojetím
liberálním, jež státu přisuzovalo jen úlohu strážce svobod ("ponocného") a pojetím
sociálním, jehož ideálem byl stát blahodějný (Wohlfahrtsstaat), jenž měl obyvatelům zaručiti a svými positivními zákroky do výrobního a hlavně distribučního
procesu, ale i opatřeními humanitními a výchovnými skutečně opatřovati maximum blaha. Odtud poznatek, že lidé nejsou stejní, že fikce rovnosti, na níž
spočíval odplatný trest, je neudržitelná, že místo odplatného trestu má zaujmouti
trest jako účelné sociální opatření. Stojíme uprostřed zápasu těchto dvou směrů
a proto zákonodárné práce XX. století jeví kompromis mezi těmito dvěma
směry (viz nahoře § 1. 6). V zákonodárných pracích fašistické Italie i národně
socialistického Německa nechybějí stopy obživnutí myšlenky odstrašení; v Ně
mecku kromě toho podléhá i trestní právo vlivu teorií o sociálním významu
rasy (trest vykleštění, nové skutkové podstaty trestných činů proti čistotě rasy).
Finger: Die Strafgesetznovelle vom 26. Mař 1933 R. G. 1. 295, Gerichtssaal1933, 230, 334;
Wolf: Krisis und Neubau der Strafrechtsreform, Tůbingen 1933; O/šar: K nejnovější reformě
trestního práva v Německu, V. 1933, 102.

HLAVA 1.

o pramenech

a

půso bnosti

:trestního práva.

§ 1. Trestní zákon a jeho výklad.
16. Zásada nullum crimen sine lege. - 17. Z ní plynoucí zvláštnosti interpretační: vyloučení analogie.
18. Zásada in dubiis pro reo. - 19. Počítání času.

16. Zásada nullum crimen sine lege.
Jest z nejdůležitějších vymožeností hnutí, směřujícího k ochraně individua
proti přemoci státu, jež se počíná osvícenskou filosofií, vyvrcholilo ve Velké
francouzské revoluci a rozšířilo se politickým hnutím, směřujícím v jednotlivých
státech k zabezpečení konstitučního zřízení, že trestní právo v moderních stá(I' tech jest vÝhra411~~:2:~~l1ným právem. To jest: Za trestný čin možno pokládati
t. . jen to, co je~-pře'demprohlášenÓzákonem za trestné, a trestati lze jen takovými
tresty a v takové míře, jak je zákonem předem stanoveno. (Čl. 111. 2. ústav.
""~íistiny, čl. IV. uv. zák. rak.). V tom ohledu nečiní. rozdílu ani t. zv. 1?ll!.l].!<etové'·
trestní zákony, t. j. trestní předpisy, jež předpokládají jinou normu, jíŽhYb'y1y
doplněny (na př. § 320, odst. 1,434,435 rak.). Neboť překročení oněch norem
může míti trestní následky právě jen, stanoví-li to trestní zákon.
Trestním zákonem je ovšem rozuměti nejen zákon, jenž je výslovně označen
jaKo"'trestni"f:ikoník;'-nýbrž každý zákon, jenž s určitým jednáním spojujétrest
jako právní účinek, jejž přísluší uložiti trestním soudům.
Ústavní předpisy starioví~'có jest pokládati za zákon. Tam je řešena i otázka,
pokud nařízení výkonné moci neb státní smlouvy může míti moc zákona.
Zyylf~.za pramen trestního práva nemůžeme uznati ani pokud jde o derogaci
(jak miiií na př. Milota, Rittler). Neboť skutečnost, že některé skutkové podstaty,
. zákonem
.
vymezené, se prakticky l1estíhají, je důsledkem buď toho, že se již
. /nevyskytují (§ 454-457), nebo že změnou prá~dJ.Lv_jiniQUlhoJ:~~
. 'změnila in~J:pI~tac.eJ:J!'k,že,sen.ehQaIiífLJ,1tÍl2adisk..u.~.čuě &b:vy~&kyt\!jJct(§J22 (1,),
.nebo. konečně, že ..životní .podmínky se .změni1ytak,. že...slovnou interpretací by~_"
trestní pr;iYCLpfišl.iL.&LLQZ.P.QIll.....L.iln$mLnorma.mL (beztrestnost zranění při
sportovních hrách za určitých okolností). Skutečnost, že změnou těchto momentů se mění interpretace 'zákonné normy a že se pak vyskytují případy, kdy
se jí již neužívá, ač se jí dříve užívalo, nelze chápati jako derogaci zákonné
normy právem zvykovým.
Schottlaendel': Die geschichtliche Entwicklung des Satzes; nulla poena sine lege, Hnl;
Foltin: We1chen Anforderungen mussen die Strafgesetze genugen, damit sie ihre garantierende
Funktion sowohl der Gesamtheit als auch dem einzelnem gegenuber erfullen (5. deutsche
Juristentag in der Tschechoslovakei 1931); Julliot de Za Morandiere: De la TC!gle "Núlla poena
sine lege", 1910. Miřička: Obsolete Strafgesetze, OR., 1907, IV. str. 128.
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17. Vyloučení analogie.
O výkladu trestních zákonů platí obecné předpisy interpretační (§ 6 obč. zák.)
a zásady logického myšlení.
Tak zvláště ze zásady n1,ljlum crimen sine lege, nulla poena sine lege,.vyplývají
interpretaci dva d-&.Siedky:~:"g~šte~ňé vyloučení analogie a \.zásada in dubiis
pro r e o . "
j
Analo .e .e při výkladu trestního zákona přípustná jen potud, pokud se jí
~~ttr~~:ti'ěco za trestný čin, co zákonem výslovně za trestný čin 'vyhlášeno
není~(na~"př.-kraaereíektřrňypoaIe analogie krádeže věcí movitých) a pokud se
jínem~QY~ů~oby._~ sazby trestní (na př. potrestání osoby
poněkud slabomyslné zavřením podle analogie trestání nedospělých). Ovšem
tam, kde zák)3n sám nutí k použití analogie, nelze ji odmítnouti. Tak v přípakde Iz Ikon opominul řknouti, zda kvalifikuje určitý čin za přečin či
. 371, 374 rak.) nebo tam, kde při některých přestupcích opominul
365, 459, 525 rak.).

:#~ .. ~~.~------~--

18. Zásada in dubiis pro reo.
Právní presumpce, ovšem vyvratitelná (praesumptio iuris) mluví vždy ve
prospěch obviněného (in 'dubll s pro reo,
dubiis mitius), či1i~,i'í1?aděpo
chybnosti má přednost výklad obviněnému příznivější. Neboť můžeme-li za
zločin a t. d. považovati jen to, co zákonem bylo za zločin a t. d. prohlášeno,
jest na skutečnost, že něco je zločinem, hleděti jako na výjimku, o níž platí
interpretační pravidlo: exceptiones sunt strictissime interpretandae.

in

Heck: Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz 1914; Schwinge: Teleologische Begriffbildung im Strafrecht 1930; Maschke: Rangordnung der Rechtsquellen 1932; Neumann:
Das Blankostrafgesetz 1908; Gar§:on: Les méthodes juridiques, 1911; Exner: Gerechtigkeit
und Richteramt 1922; Dahm: Zunahme der Richtermacht, 193I.
Kallab: Právní filosofie a výklad zákonů. (Instalační přednáška rektorská.' Roč. 1927, VI, 83;
Milotr..: Výklad a analogie zák.ona trestního. Sbor. 1922, XXII, 56.
Počítání času.

platí co do počítání času. Počítá se totiž podle
VIII. uv. zák. rak.), a t~ w"mnentQ,ad m!l.ll1~lltum C§ 17, 227 rak.).
pochybný počátek lhůty,pfatrrtU výklad pro obviněného nejpříznivější.
se dokoná 14. rok věku teprve posledním okamžikem dne odpovídajícího
narození, promlčení však nastává již prvním okamžikem dne, jenž odpovídá
počátku lhůty, ovšem není-li počátek lhůty přesněji vymezen než datem dne.

Zvláštní

interpretační předpis

kalendáře (čl.

§ 2. Casová působnost trestního ........."""".,.."".
Časová působnost trestního zákona.

Ze zásady čl. IV ..uv. zák. rak. (nullum crimen sine lege) plyne, že pr.očiny,
byly spáchány "po době, kdy trestní zákon vstoupí v platnost (nabývá účin
nosti), je výhradně rozhodný trestní zákon sám, leda ovšem že by výslovně
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ff
některé starší předpisy udržel v platnosti. Podle § 4 zákona z 13. března 1919,
č. 139 Sb. z. a n.)PSl~í_llfi~se1Íčinnost zákona, pokud není v něm nic jiného sta-

noveno, tticerd;nípo vyhlášenfve Sbírce zákonů a nařízení, t. j. ode ane, kdy
-byla~vyd~naČás1:ka Sbírky zákon obsahující~
..
Polmd jde o činy, spáchané před touto doboů a o nichž do doby, kdy nový
trestní zákon vstoupil v platnosť;hébyl0 pravophttně rozhodnutQ, vyplývají
z čL IX. uv. z. tyto zásady:
~ '" '..~. ' '. ....
'.'
.... ,...
a) Čin, jenž je podle nového práva beztrestný nebo mírněji trestný, je posuzovati podle nového práva.
b) Čin, jenž podle práva, jež platilo v době činu, byl beztrestný nebo roirněji
trestný, se posuzuje podle práva, jež platilo v době činu.
c) Vystřídalo-li se mezi činem a konečným rozsudkem několik trestních zákonů, sluší použíti nejmírnějšího z nich.
'
d) Byla-li v mezičasi trestnost činu na čas zrušena a pak zas obnovena, dlužno
čin, před zrušením trestnosti spáchaný, považovati za beztrestný, třeba přišel
před soud v době, kdy se zase stal trestným.
Který zákon je mírnější, dlužno posuzovati ~~~, nýbrž
pQdlesouboru právních následků, jež trestní zákon s činem spoJuJe, na př.
dlužno přihlédnouti i k čestným následkům odsouzení, k okolnostem trestnost
vylučujícím neb mírnícím, podmínkám promlčení a pod. Naproti t_o_~u nelze
považovati za přísnější zákon, jenž vedle trestních opatření zavádí opatřeni zabezpečovací nebo\výchovná.
Tyto zásady, jež jsou důsledkem principu in dubiis pro reo, platí též o trestních zákonech doplňujících trestní zákoník.
S časovou působností trestního zákona nemá ovšem nic společného případ,
kdy ke skutkové podstatě trestného činu patří časové určeni (na př. "za války"
nebo "za vnitřních nepokojů"). Tu zůstává čin trestný, i když se dostane před
soud v době, kdy by nemohl býti spáchán pro nedostatek této zvláštní skutkové
okolnosti.
Mimo příslušné partie učebnic Hiickel: Die Bedeutung des Strafgesetzbegriffes in der Lehre
von der strafrechtlichen Ruckwirkung 1915; Milota: Působnost zákonů trestních. Díl I. 1922.

§ 3. Působnost trestního zákona co do místa a osob.
21. Pojem místní působnosti. -

22. Státní územ!. - 23. Dvojí právní řád v ČSR. - 24. Osoby
vyňaté

z

působnosti

trestního práva.

21. Pojem místní působnosti.
Mezinárodním právem uznávaná suverenita státu zna~ená, že podle zvykového mezinárodního práva domněnka mluví pro právo státu vytvářeti si svůj
právní řád podle své vůle; že tedy k tomu, aby stát byl ve své autonomii omezen,
je třeba nějaké zvláštní (mezinárodní) normy. Takové obecné normy, jež by
stát omezovala v jeho právu k upravení své trestní normy, jak za dobré uzná,
není. Jmenovitě není zásadní překážky, aby stát netrestal také činy v cizině

"

spáchané, třeba cizozemci. To bylo v určitém případě výslovně uznáno Stálým
mezinárodním soudním dvorem (Publications de 1a Cour permanente de Justice
internationale, Sede č. 10 (1927) str. 22).
Poněvadž právo však nevzniká jako projev libovůle, nýbrž jako projev určizáimů, omezuje stát své trestní právo na ty skutkové podstaty, na jejichž
potrestÁní má zájem. Toto omezení se děje buď při vymezování jednotlivých
skutkových podstat nebo stanovením obecných zásad, jimiž jest doplniti jedskutkové podstaty. Pokud momentem, jímž je určen zájem státu na pojest místo "spáchaného činu, mluvíme o místní působnosti trestního zákona.
působnost trestního zákona je tedy vymezena samým zákonem; jest to
"u~~~.-... skutkové podstaty co do místa, kde čin byl spáchán. Krádež ve smyslu
práva není již každý čin, jenž vykazuje znaky v § 171 rak. vypočtené; k těmto
znakům je si přimysliti vymezení místní, tedy na př. "předpokládaje, že čin byl
spáchán v tuzemsku, nebo tuzemcem v cizině atd." ..
Pauk: Místní

působnost

trestních

zákonů.

V. 1930-31, XII, 160, 179.

22. Státní území.
Tato místní působnost trestního zákona se tedy nekryje se státním územím,
t. s onou' Čásd zemského povrchu, na nIŽ stát podle své ústavy vykonává svou
moc, nebo přesněji, místním vymezením podmínek, Za nichž jsou státní
~N."''M''7 oprávněny vykonávati moc zřízením státním sobě svěřenou. _I~k.iči_n_
spáchaný možno trestati podle našeho práva jen na našem území.
Pravidlen1}e~žená celém státnl:il1. úzeniíplatí jediné trestní právo, tedy také, '
místní působnost trestního práva je jednotně upravena. Z historických dů
platí v tomto ohledu v našem právu úchylka.
Dvojí právní řád v ČSR.
Podle čl. 2 zákona ze dne 28. října 1918, č. 11 Sb. z. a n., zůstávají veškeré
dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení v platnosti. Poněvadž pak území
se skládá z dvojího právního území, totiž z území práva r?k6uského
1.UJ.'_J.''''''''~.'V (pokud jde o části Slezska nově nabyté viz poznámku pod č. 14),
v něm v oboru trestního práva dvojí právo, každé na svém dosavadním
území. Je to ovšem stav ~!_(}zatímní,jenž se stále mění tím, že republika již vydala některé zákony trestní, platné pro celé její území, a že nepochybně v dodobě vydá též pro celé území jednotný trestní zákoník.
Do té doby však dlužno rozeznávati ono dvojí území. V tomto spise se zabýváme trestním právem, jež platí v území někdejších rako~ských zemí, tedy v Če
v zemi moravskoslezské a v nově nabytých částech území dříve dolnorakouského a pruského.Jen pro srovnání uvádíme též ustanoveni práva platného
na Slovensku a v Podk. Rusi, totiž práva uherského (zkráceně dto uh.).
Tato různá práva platí vedle sebe jako právo československé republiky a nelze
území jednoho prava -protiuzemípráva druhého pokládati za_cizinu ve
smyslu trestního práva. _Zásadně každý trestní soud používá práva platného na'
pro 'něž je zřízen. Z tohoto pravidla, jež vyplývá z toho, že dosavadní
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předpisy

o místní působnosti trestního práva či o t. zv. trestním právu mezinárodním zůstaly nezměněny, obsahuje důležitou odchylku nový odstavec § 51
tr. ř~ respektive § 16 tr. ř. uherského, jež byly připojeny zákonem ze dne 18. prosince 1919, Č. 1 Sb. z. a n. ex 1920, pro případy, kdy se řízení koná ujiného soudu
než u soudu spáchaného činu. V tom případě, předpokládajíc, že místo spáchaného čínu je v tuzemsku, soudí se podle hmotného trestního práva platného
v místě spáchaného činu, Čna př. soud na Moravě, jenž má souditi o činu spáchaném na Slovensku, soudí podle uherského trestního zákona a naopak).
O tom, co jest pokládati za území pravomoci a tedy i zákonům určitého státu
podléhající, platí obecné zásady mezinárodního práva._Taki11lí:novitě se počítá
_J_lJ,ze111Í t. zv. územní VQdstvo, totiž část moře na tři .míle od odlivu. Státní, to
jest\válečné a celní lodi se pokládají za součást území svého státu, ať jsou kdekoHv;obchodní lodi, pokud meškají na širém moři. (Podle čl. 273 mír. smlouvy
s Něméckem a 225 mír. smlouvy s Rakouskem se uznává i právo československé
republiky, aby měla svou námořní vlajku, předpokládajíc, že lodi pod touto vlajkou plující jsou zapsány do lodního rejstříku, jenž se povede na některém místě
československého území; viz zákon z 15. dubna 1920, č. 316 Sb. z. a n., o vlajce
a rejstříku námořních lodí).
Wegner: Ůber den Geltungsbereich des staatl. Strafrechts (Festgabe fůr Frank I. 98) 1930;
a ostatní literatura uvedená níže při § 4.

24. Osoby, vyňaté z působnosti trestního práva.
Na svém státním území má stát nejen výhradnou možnost vykonávati trestní
právo, ale i největší zájem, aby činy tam spáchané trestal. Proto státní území
je vždy místem působnosti trestního práva, čili všechny o_soby, nalézající se na
státním 'území, jsou pro činy tam spáchané podřízeny jeho trestnímu právu.
Vyňaty jsou:
A. Ze státoprávních důvodů osoby nadané !poslaneckou Ílnunitou. Podle § 23
úst. list. (zákon z 29. února 1920, Č. 121 Sb~-z~--a-nT:i:iemohou býti členové
Národního shromáždění yůbec stíháni prQ_ sv(JJ.lg~Qvání ve sněmovně nebo ve
sněmovních výborech; Pro výroky, učiněné tam při výkonu mandátu, jsou podrobeni jen disciplinární nioCi své sněmovny. Vz;tahuje se tedy. nyní imunita
jen na výrokY'(l1e tedy na jiné číny), učiněné při výkonu poslaneckého mandátu
a to ve sněmovně nebo ve sněmovních výborech (ne tedy na př. ve voličských
schůzích).

Od této imunity je nutno lišiti vy!<mčené stíháni či t. zv. ~iS~~~~~~~~~
To znamená, že osoby, které ji požívají nemohou po dobu,
exempce, býti trestně stíhány. Jakmile tento důvod odpadne, možno je zase
trestně stíhati a jsou tedy pak za své trestné činy v době exempce spáchané
plně odpovědny. Této exempce 'p_Q~íyají:
a) president republiky podle § 67 úst:-list. vyjímaje případ úkladů ()republik'l.!
podle§--r=3zákona č. 50/23 Sb. \~~Y~l.y~ieziadY),lcd'yj~ipg~~2udí~.eE:~~i
(viz zák. z 21. února 1934, Č. 36 Sb. z. a n., o trestním stíhaní pres1denta republiky a členů vlády podle § § 34, 67 a 79 ~stavní listiny);
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b) poslanci, leda že by příslušná sněmovna dala svolení k jejich stíhání (§ 24 .
úst. Hst.). Nedá-li sněmovna souhlasu, je stíhání navždy vyloučeno; (tu se tedy
procesní exempce mění vprivilegiurii beztrestnosti). Toto ustanovení se však
nevztahuje na odpovědnost, kterou má člen Národního shromáždění jako
odoovědnýredaktor (odst. 2 § 24 úst. L).
B. Z důvodů mezinárodního práva nepodléhají tuzemským trestním soudům
t. zv.: exteritoriality):
. a) náčelníci cIZkKsiáili,čIenové jejich rodin a ostatní osoby, které je do ciziny
'doprovázejL Z lidí domácích a služebných jen ty, jež jsou příslušníky téhož
státu jako náčelník (§ 61 tr. ř.);
b) vyslanci, členové jejich rodin a vyslanečtí úředníci se svými rodinami.
Služebnictvo s toutéž výhradou jako nahoře.
Konsuloyfak()1l:~ulátní úředníci1l:e:p~~~jJex:!~.ri!()riality, .nestanoví-li mezinárodní smlouvy něco jinéh.o. Obecně se však uznává nedot~mJ.telnost konsulátních archivů;
c) cizí vojenské oddíly a cizí válečné lodi i vojenská letadla, zdržující se se
svolením našeho státu na jeho území, respektive v jeho vodách.
Zvláštními úmluvami bývá postaráno o to, aby svědek, jenž se z cizozemska
dostavil k našemu soudu, a zločinec, jenž mu byl vydán, nebyli stíháni, onen
vůbec, tento pro jiné činy, než pro které byl vydán.
C. Z důvodťlyhodnosti nepodléhají pravomoci občanských soudů trestních:
a) osoby podrobené pravomoci vojenských soudů, ovšem jen pokud jde
o činy, které spáchaly po čas poměru, kterým se vojenská trestní pravomoc
zakládá (§ 12), a (vyjímajíc vojenské trestné činy), pokud před ukončením tohoto
poměru příslušný vojenský prokurátor nebo příslušný soud učinil již opatření,
vztahující se na přípravu nebo zahájení trestního řízení (§ 16) (§ 11-17 voj.
tr. ř. ze dne 5. července 1m2, č. 131 ř. z. pozměněný zák. z 19. prosince 1918,
Č. 89 Sb. z. a n.). Rozdíl mezi orgány společného vojska a zeměbrany k trest.
stíhání povolanými byl zrušen § 2 zák. z 2. list. 1918, č. 9 Sb. z. a n.;
b)vězňové v samostatných trestnicích a chovanci donucovacích pracoven,
pokud jde 0rpřečiny atpřestupky v těchto ústavech spáchané a za doby jejich
pobytu tam stíhané. Za takové činy trestá správa ústavu cestou disciplinární
(nařízení ministerstva vnitra ze dne 4. července 1860, č. 173 ř. z., a ministerstva
spravedlnosti ze dne 13. ledna 1882, Č. 264). Přestupky, jichž se dopustí
mladistvý vězeň v polepšovně nebo chovanec ve výchovně, netrestají se soudně,
byl-li za ně vinník již disciplinárně potrestán dozorč,i radou (viz § 18, odst. 3
a § 63 al. 4 zák. o trestním soudnictví nad mládeží č. 48/31 Sb.).
Hubrich: Die parlamentarische Redefreiheit und Disciplin 1899; Muralt: Die parlamen·tarische Immunitiit in Deutschland und in der Schweiz 1902; Chartier: Les immunités parlamentaires en France dam leur développement historique, 1905; Trc>itzsch: Rechtspfl.ege und Immurutat der Abgeordneten 1927; Stier-Somlo: Handworterbuch der Rechtswissenschafr, sv. I. str. 14
n. 1925; Graf zu Dohna: Handbuch des deutschen Staatsrechts (Anschiltz u. Thorna) § 39, 1930.
. Hoetzel: K osnově o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády. (Několik poznámek
zásadních.) Sbor. PM. 1933, XXXIII, 433; Joachim: K otázce trestní odpovědnosti hlavy státu.
Parl. 1921/22, I, 377; Laštm 1ka: Poznámky k návrhu zákona o trestním stíhání presidenta
republiky a členů vlády podle § § 34, 67 a 79 ústavní listiny. P. o. 1926, IX, 230, 264.
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§ 4. Tak zvané mezinárodní trestní právo.
25. Tak zvané mezinárodní trestní právo.

Mezinárodním trestním právem nazýváme soubor norem státního trestního
práva, upravujících trestání činů,§pacbmých mimo státní území, nebo na stát!!~=~~~ITlL~izo~zemcem. Není to tedy skutečné mezinárodní právo, nýbrž součást
trestního práva V',.1itrostátního, totiž vymezení místní působnosti trestního
práva (viz nahoře § 3 č. 21), jež ovšem bývá z velké části pod vlivem mezinárodních zvyklostí nebo výsledkem mezinárodních smluv.
Otázky sem spadající bý'Vají řešeny podle určitých zásad t. zv. mezinárodního
trestního práva. Zásady tyto isou:,
...
a) Zásada teritoriality, podle níž přísluší státu stíhati podle svých zákonů
v~~~chnyČln~jez~byly spáchány na jeho území ať tuzemci neb cizozemci;
b)lzásada perso1Zality, podle níž státu přísluší stíhati vlastní příslušníky, ať se
dopustllrtrestntSho činu v tuzemsku nebo v cizozemsku;~~-~ -_.. ~.~
c) zásada/ochrany, podle níž přísluší státu stíhati všechny činy, dotýkající se
jeho právních-iáfmů, ať byly spáchány v tuzemsku nebo v cizozemsku tuzemcem
nebo cizozemcem, a
.
d) zásada s..větQYilfQ~práva, pqdle níž přísluší státu stíhati všechny činy trestné,
ať byly spáchány kýmkoliv, kdekoliv a ať se přímo dotýkají zájmů stíhajícího
státu nebo ne.
Tyto teoretické zásady nejsou ovšem nic jiného než stručné označení zájmů,
jež stát vedou při vymezování místní působnosti trestního práva. Stát má
především nejsilnější zájem, aby trestal číny, jež byly spáchány na jeho území,
kde jen jeho státní moc se může uplatniti, takže čin by byl zpravidla beztrestný,
kdyby on jej netrestal. Zásada personality vyjadřuje zájem, jejž má stát na tom,
aby jeho státní příslušníci neušli trestu důsledkem zásady nyní většinou států
uznávané, že stát svých příslušníků nevydává; že dále stát si vyhrazuje stíhání
činů, míříCÍch proti podstatným jeho zájmům, je výrazem jeho sebeobranné
potřeby, poněvadž cizí stát tyto činy zpravidla vůbec nestíhá nebo je stíhá
s intensitou mnohem menšÍ, než odpovídá zájmům zasaženého státu; konečně
zásada světového práva odpovídá zájmu každého pokročilého státu, aby zločinec
ani pak trestu neušel, když tu není státu, který by měl nějaký zvláštní zájem
na jeho potrestání.
V positivním právu bývá v různé míře použito všech těchto zásad. Tak v platném Jn:.:iYJ:l~XgkQlJsMm platí:
a) zásad(~rlto.1:!gl!tyob~cně,pokud (jako co do obchodních lodí v přístavech)
neplatí zvláštní smlouvy. Přísluší tedy našemu státu stíhati všechny činy na jeho
území spáchané, ať jest pachatel tuzemec nebo cizozemec a ať čin je zločinem,
přečinem či přestupkem (§ 37 a 234, odst. 1 rak., § 5 uh.);
b) zásadallg~QJ!alityplatí podle § 36 na území rakouském l~~L()becně.
Dopustí-li se tedy náš příslušník v cizině trestného činu, soudí jej naše~s-oudy
podle našeho práva. Úchylka však tu nastává potud, že byl-li náš příslušník za
tento čin v cizině již potrestán, se mu trest v cizině vytrpěný, jde-li o zlí)čin,
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započítá;

jde-li o precm neboo přestllpek a byl-li pro tento čin náš příslušník
již v cizozemsku potrestán nebo trest mu tam prominut, tedy nep_odl~h~Ež
zdejšímu stí.\1ání (§ 235 rak.). Tatáž zásada platí i na území uherském (§ 18 uh.);
c) zásada ;gc;h~~l1y.platí podle § 38 rak., pokud jde o zločiny a přečiny vypočtené v §,\J.7W~a-I7 zák. na ochranu republiky podle § 38 téhož zákona,
U",'.l."L,,,~A peněz a cenných papírů (zák. z 22. května 1919, č. 269. Sb. z. a n.)
a přestupky proti 'brannému zákonu podle § 53 branného zákona z 19. března
č. 193 Sb. z: a n. Pro tyto činy stíhají naše soudy jak tuzemce, tak cizozemce, ať spáchali svůj čin v tuzemsku nebo v cizozemsku. O včítánÍ trestu platí
tu ustanovelfÍ § 36;
d) zásada \syětového práva platí subsidiárně pfL:zlQčjllec112()tud, že náš stát
stíhá činy vdZInrcizincem spáchané, zdráhá-li se. cizí stát pachatele převzíti.
V tomto případě však llutno při .. výměře trestu též přihlížeti k cizozemskému
právu potud, pokud jest mírnější. (Tato vÝl1~~~~_\Tša~ lleplatípři zločinu
. obchodu ženami podle § 35 zákona o vYBtěhovalectví z 15. února 1922, Č. 71
z. a n.) Pro přečiny a přestupky, cizozemci v cizině spáchané, naše soudy
nestíhají (§ 234, odst. 2), vyjma v případě přestupku § 10 zákona o podmořských
ze dne 30. března 1888, č. 41 ř. z., a přečinu! obchodu žemlmi podle § 35
zákona óvystěhovalectví.~Rovněž-na území kdysi uherském platí zásada světového práva při zločinech
2. přečinech subsidiárně (§ 9 uh.). Podobně jako § 36 ukládá i § 11 a 12uh.,
se přihlíželo v takových případech k mírnějším předpisům cizího práva.
Včitání trestu v cizině vytrpěného tu ukládá § 13.
Traub: Das uníverselle Schutzprincip und das Princip der identischen Norm 1913; K6nig:
Grundzuge des internationalen Strafrechts 1915; Kohler: Internat. Strafrecht 1917. Travers:
Traité de droit pénal international, 5. sv., 1922; Donnedieu de Vabres: Introduction au droh
pénal international, 1922.
Drbohlav: Jak, pokud a za jakých podmínek dlužno stanoviti reciprocitu trestání činů trestných proti státu, spáchaných v cizině. P. o. 1933, XVI, 329, 379; týž: Jak trestati jest trestné
činy příslušníků republiky v cizině spáchané? S. L. 1927, VIII, 67, 79; Glos: Mezinárodní
stíhání zločinců. P. 1924, LXIII, 65; týž: Z mezinárodního práva trestního. P. 1911, L. 573;
týž: Z praxe mezinárodního práva trestního. P. 1908, XLVII, 281; P. 1925, LXIV, 653; Zpr.
1909, XVIII, 164; Hobza: Mezinárodní delikt. Sbor. PM. XXXIII 1933,423; Hrubý: Příspěvek
k nauce o mezinárodním právu trestním. P. 1889, XXVIII, 829; Kallab: Doporučuje-li se
zříditi mezinárodní trestní soudnictví a v případě kladné odpovědi jak by mělo býti upraveno?
Věsť. 1925, I, 98: týž: K otázce mezinárodního soudníctví trestního. Sborník "Naše právo a stát"
1928; Scheffer: Výklad § §~8 a II tr. zák. slov. P. o. 1927, X, 154.

§ 5. Vydáváni
26. Právo asylu. -

zločinců.

27. Zásady smluv o vydávání zločinců. - 28. Zákony o vydávání
zločinců.

Právo asylu.
Na rozdíl od t. zv. mezinárodního trestního práva, jež, jak bylo ukázáno,
tvoří součást vnitrostátního právního řádu, jsou v trestním právu ustanovení,
jež svůj obsah čerpají z mezinárodního práva. Neboť současná existence různých
vnitrostátních právních řádů autonomních i ve stanovení podmínek trestání,
vede nutně ke kolisim nežádoucím, jež se snaží odkliditi mezinárodní právo.
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Nedošlo sice dosud k vytvoření obecných nějakých mezinárodních norem, jež
by vyplývaly ze snahy vymýcením kolisí dospěti k součinnosti států v potírání
zločinnosti, ale úmluvami mezi jednotlivými státy se tvoří denně partikulární
mezinárodní trestní právo, jež shrnujeme pod názvem mezinárodní právní
pomoci ve věcech trestních. Se stanoviska otázky místní působnosti trestního
práva je nejdůležitější částí těchto úmluv otázka vydávání zločinců; ostatní
obsah jejich se týká trestního procesu.
Instituce vydávání zločinců vznikla jako důsledek uznání územní svrchovanosti státu. Je-li
totiž stát jediným subjektem státní moci na svém území, záleží výhradně na něm, jak naloží
se zločincem, jenž se utekl na jeho území. Poněvadž útěkem na cizí území zločinec unikl státní
moci státu, na jehož území se zločinu dopustil, mluví se tu někdy o právu asylu. To je však
nesprávné; Pfl\vl!~~~±1:l!1YR:~~if,!~~!~.I!v()E,~~ruíw:-Zloči!lec Ilikdy nemá proti státu, na jehož území
se utekl, nároK~-aoy)ejl:fevyQáva1-neo(rnetrestal. Vše tU~lÍ!~ží. na vnitrostátním právním řádě
tohoto státu, resp. na smlouvách mezi oběma těmito státy. Ale i když stát, do něhož se zločinec
utekl, se nezavázal
-zločince vydávati, nemá níkdy zločinec nároku, aby nebyl vydán,
nýbrž jen stát má proti druhému státu právo vydání odepříti, právo, jehož se ovšem, pokud
tomu nejsou na odpor vnitrostátní normy, může vzdáti.

takove

27. Zásady smluv o vydávání zločinců.
Zásady t. zv. mezinárodního trestního práva mohou tedy býti modifikovány
státními smlouvami o vydávání zločinců (§ 41 rak., § 9 uh.). Při těchto státních
smlouvách'bývají zachovávány tyto zásady:
a) svých příslušníků nevydáváme (§ 36 odst. 1, 235 odst. 1 rak. a § 17 uh.);
. b)dzíchrozsudků nevykonáváme (§ 36 odst. 3,235 odst. 2 rak., § 18 uh.);
c) pro politické delikty a nepatrné delikty se nevydává; pojem politických
deliktů stanoví smlouvy různě,' někdy objektivně (podle zasaženého statku),
, někdy subjektivně (podle záměru pachatelova), někdy pouhým výpočtem skutkových podstat, jindy přenechávají kvalifikaci činu jako politického soudům
státu vydávajícího. Zpravidla se nevydává pro trestné činy, které jsou spojité
s politickými (belgický zákon z r. 1833). Belgickým zákonem z r. 1856 byl vyloučen
z politických deliktů útok na život hlavy státu neb členů jeho rodiny. Podobná
ustanovení vydávacích smluv se proto označují jako "belgick~klausule atentíhová"; - -............ .
-'áJ·vydaný nesmí býti stíhán pro jiný čin než pro který cizí stát povolil vydání
(zásada speciality);
e)i:resinyčinmusTbýti trestný podle zákonů obou smluvních států (zásada
souhlasné normy).
'-vyjednáváříI o vydaní se děje vůbec cestou diplomatickou za součinnosti
soudu. Někdy ovšem jest prohlášeno smlouvou za přípustné přímé jednáni mezi
soudy. Konečné rozhodnutí o vydání přísluší zpravidla ministru spravedlnosti (§ 59 tr. ř.).
Na území kdysi uherském přísluší též ministru spravedlnosti, aby nařídil
stíhání cizozemce naším státem, odepře-li cizí stát jej převzíti (§ 9 uh.).
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28. Zákony o vydávání zločinců.
Kdežto tedy podle našeho práva podmínky a meze vydávání zločinců jsou věcí
smluv, a jen tam, kde smlouva nestanoví nic jiného, platí subsidiárně zákonná
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ustanovení o místní působnosti trestního práva (takže tu je delegována státní
zahraniční správa, aby stanovila v určité míře podmínky trestání) v novější době
vydávají státy své zákony o vydávání zločinců, v jejichž rámci může jen státní
správa věcí zahraničních smlouvy o vydávání uzavírati (tak Švýcarsko z r. 1892,
Francie z r. 1927, Německo z r. 1929). Snahy o vytvoření obecného mezinárodního práva vydávacího dosud nepřestoupily stupně soukromých námětů.
Lammasch: Auslíeferungspfiicht und Asylrecht 1887; Martitz: Intemationale Rechtshilfe
in Strafsachen, 1. sv. 1888, 2. sv. 1897; Mettgenberg: Die Attentatsklause1 im deutschen Auslieferungsrecht 1906; týž: Die Vertrage mit der Tschechoslovakei uber Rechtshilfe in Strafsachen
1925; týž: Die Neugestaltung des deutschen Auslieferungsrechts 1922; týž: Kommentar
(v Bensheimer SammI. deutscher Gesetze, sv. 138) 1930; týž: v Handworterbuch der Rechtswissenschaft (Stier-SomIo) I. 349-442, VII. 96; Laurens: De l' extradition en matiere polltique,
1921; Tsaconas: L'extradition des nationaux, 1922. - Návrh obecné vydávací smlouvy, vypracovaný komisí v. Extrait du Recueil de Documents en Matiěre Pénale et Pénitentiaire,
Bulletin de 1a Commission Intemationale Pénale et Pénitentiaire I, livraison 3-4, 1931.
Kallab: Unifikace norem o vydáváni zločinců. Čas. 1933, XVI, 164; Kronberger: Česko
slovenské extradikční úmluvy s Nizozemskem a Švédskem. P. 1933, LXXII, 489; týž: Extradice
mladistvých zločinců. Sbor. PM. 1933, XXXIII, 461; týž: Extradiční styk ČSR v roce 1932.
Věst. 1933, IX, 21; týž: Materiální právo vydávací. S. L. 1929, X, 4,17,29; týž: Právní pomoc
ve věcech trestních a vydávání zločinců. S. L. 1928, IX, 188,204; týž: Zásada výlučnosti. S. L.
1932, 120, 135; týž: Zásada výlučnosti v čsl. právu vydávacím. P. 1932, LXXI, 19; týž: Pře
vzetí trestníh,9 stíhání. S. L. 1934, 1; O/šar: Přehled a výklad smluv o vydávání zločinců doposud
republikou Ceskoslovenskou uzavřených. V. 1928/29, X, 224, 250; týž: Příspěvek k nauce
o vydávání zločinců. (Teorie i positivní úprava.) Publ. ze seminářů práv. fak. Mas. uruv. sv. 7,
Brno 1930; Trakal: Vydávání zločinců. Ottův slovník naučný. 1908.
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29.

Zločin

jako jednání.
trestním právem jmenujeme výsek právního řádu, jenž s určitým
1idskym~ jednáním spojuje trest jaká právní účinek, ~je podstatným znakem
tI~stnéhQ <;ll:tll' že
býtijednáníDJ .. To je ovšem čistě analytický soud, vyplývající z deffiifcetřěstufhopráva."Ňic nebrání státu, aby právní účinky, podobné trestu, nespojoval s jinými zjevy na př. s rozhodnutím právnické osoby,
s obsahem tiskopisu; ale máme-li dojíti k jednotným jakýmsi poznatkům, musíme si uvědomiti, že to, co se doposud nazývalo trestním právem, t. j. státní
reakce na lidská jednání, vykazuje určité zvláštnosti, jež ospravedlňují, aby tyto
normy nebyly směšovány s normami upravujídmi jinaké formy státní reakce
proti nebezpečným zjevům (rozpuštění spolku, zastaveni novin a pod.). Odpoyěď
na otázku, coje jednání, nemůžeme hledati ve fysiologii (innervace svalů) nebo
ve fysice. (pohyb, změna v hmotném světě), !lý1?r~ jen v právníl11 řádu. Tu pak
vfdfme;Že moderní právní řády spojují trest}ako práviirúčind(~ s určitými stavy
lidskými, předpokládajíce, že tyto stavy jsou čl0x<ě~ePl přivoděny. Mfižeme tedy
Jici,.že
",
. ského ži'llfJt(f~~~.Zda člověk tuto vůli
uplatnil
liž přivodit neměl, nebo ž
řivodil3měnu,
již přivodit
, z a up a n
ůle bylo řízeno správný
~"ym
poznáním a hodnocením poměrů, do nichž jednající zasáhl, jak neměl, nebo
nezasáhl, ač měl, je pro pojem jednání lhostejno""" Naproti tomu nemůže býti
(roz. podle nynějšího práva) trestu tam, kde není jednání. Vjll~hMř~ jenž nepřestavívýhybku proto, že v tu chvíli byl raněn mrtvicí, nejedná; nepřestaví-li jí
proto, že zaspal, jedná, ale ne ve chvíli, kdy měl přestaviti výhybku, nýbrž ve
chvíli,kdy se ukládal ke spánku a kdy měl učiniti opatření, aby se včas vzbudil.
riměvadž

musí

Ha/ter: Die Delikts- und Straffiihigkeit der Personenverbande 1903; Fricke: Die Deliktsfarugkeit juristischer Personen und anderer Personenverbande im Strafrecht 1930; Evans: Crimínal
prosecution of animaIs 1906; Berriat-Saint Prix: Rapports et recherches sur les proces faits
aux animaux 1829.
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30. Jednání protiprávné.
i
..
Z možných jednání označuje právní řádJa;otresmá jen jedná~í pr,ptfprávná.
Nemůže býti trestán, kdo plní právní povinnost nebo užívá svého !práva. Zna30

kem protiprávnosti vyjadřujeme tedy jen negativní logický vztah věty popisující
jednání k právnímu řádu (vztah mezi zjištěním A kradla normou Nepokradeš).
Že právní řád jest výrazem určitých zájmů a že tedy zločinec svým jednáním se
zpravidla dostane do rozporu s těmito zájmy (t. zv. materiální pro}ir!ávE2 st);,
poznateksoClologkký resp. politický, nikoliv právnický. Jednání nepřestává
býti protiprávným proto,j~~pro_!l1i!l10řádllÝ sběh okolností se nedotklo žádného
zájmu, ano snad i jim posloužilo, jako naopak se nestává protiprávným tím, 'že se
podstatně dotklo uznávaných zájmů, dokud tyto zájmy nedošly svého uplatnění
v právním řádu.
Hold von Perneck: Die Rechtswidrigkeit, 1903; Dohna: Die Rechtswidrigkeít, 1905; Nagler:
Der heutige Stand der Lehre von der Rechtswidrigkeit (Festschrift f. Binding) 1911 sv. 2.
str. 273; Heinitz: Das Problem der matenellen Rechtswidrigkeit, 1926.

Jednání zaviněné.
Protiprávné jednání musí býti mimoto\?aviněné, t. j. mezi vnějším děním
a duševním životem pachatelovým musí byt't'onen vztah, pro nějž jej činíme
odpovědným za ono vnější dění. Zpravidla ovšem bývá psychologickým a sociologickým odůvodněním viny nebezpečnost pachatelova, projevivší se v jeho
smýšlení, bez něhož by k činu nebylo došlo, a nehodnotný úsudek o jeho charakteru; to však jsou se stanoviska právního jen motivy, jež zákonodárce vedou
k tomu neb onomu vymezení viny. Pro právnické posllzování je nehodnotný
úsudek o jednání dán tím, že pachatel po psychické stránce byl k vnějšímu děni
v určitém vztahu; zda snad s etického nebo sociologického stanoviska jej hodnotíme jako zásluhu nebo jako vztah indiferentní, je potud právně bezvýznamné,
dokud toto hodnocení nedojde svého výrazu v právním řádu.
Jednání trestné.
Jednání protiprávné a zaviněné musí, má-li býti zločinem, býti nadto ještě
trestné. Trestnost tu opět neznamená trestuhodnost snad se stanoviska etického
~....
politického, nýbrž právní poznatek, ~zákonem za trestný prohláo je, jak bylo ukázáno nahoře, v konshtučn~na~z1sact
canské svobody, tedy plod určitých politických tendencí pokud jde o státoprávní úpravu poměru mezi jednotlivcem a státem.
Může-li tedy býti jako zločin trestáno jen jednání trestné, t. j. to, jež bylo
zákonem prohlášeno za trestné, vyplývá z požadavku trestnosti požadavek
\i.;Y,ti{~.?~?~.;zločinného jednálli .... V tom. je podstatný rozdíl mezi státy konstitučními
a'statfabsolutisticky ovládanými, že tam, kde státní zřízení respektuje individuální svobodu, tvoří trestní právo uzavřený katalog typů jednání, a jen jednání,
jež lze logicky po všech stránkách podříditi některému z těchto typů, může býti
trestáno; naproti tomu ve státech absolutisticky ovládaných státní moc ať výkonná ať soudní může trestati i za číny, které, ač nenesou znak žádného typu,
jsou nebezpečné státní moci nebo jí hájenému společenskému řádu.
Požadavek typičnosti se někdy ztotožňuje s požadavkem, i~ii!U!l';!§Ly~h<:l:,
určité skutkové
(TatbestandsmaBigkeit). Skutkovou. podstatou

:;.7\""'4~." "\"\.o'?'-'?/
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jmenuje teorie trestního práva různé pojmy./Nejširší je vzat z obecné právní
nauky, kde ~kutlmYQ1LPQdsJatoujmenujeme/s()!!lJor všech skutečností, s nimiž
práyn,Í řád spojuje určitý paVilí účinek, v nišem případě trest. Nejužší, dnes
vládnoucí, je vzat z inkvisiqního procesu, kde se názvem "skutková podstata"
(corpus deíicti) označovaly/oJ)i~ktivní znaky trestného činu (mrtvola zavraždě
ného), jež musil soud zjistrti, než mohl speciální inkvisicí, torturou zakročiti
proti obviněnému. Tento smysl slova "skutková podstata" zvláště opět do
teorie zavedl Beling, jenž zaJlkuJkQYQll,PQ4~1~nld2QYa~!1J ouhrn o 'e
-:~~~~ kdežto subjektivní znaky shrnuje po ES!l'J' YU1J" a
neJupotrebitelneJšl pOVažuji obvyklé vymezení skutkové podstaty, která shrnuje
Jak' Objektivní tak subjektivní znaky činu, nechávaje ze skutkové podstaty strilnou
ty podmínky trestání, j~ Ježí mimo samo jednání. Mluvíme tu o pb~~~tivních
Pfr:lmínkách trestnosti, krnlmž počítáme na př. kvalifikaci činu jako ii~činu, a to
jak po objektivní tak po subjektivní stránce v případě § 523, užití mimořádné
moci v § 73, neschopnost k placení v § 486a; logicky stejnou povahu mají
objektivní podmínky zvýšené trestnosti, na př. smrt oběti v § 126.
33. Vzájemný poměr těchto znaků.
QIzolnost, že jednáni vyhovuje skutkové podstatě, čili, žej(!typické, nečiní
zbytečným požadavek protiprávnosti; neboť jsou okolnosti, jež odnímají typickému jednání protiprávnost, na ph, spravedlivá nutná obrana, nebo výkon povinnosti, na druhé straně jsou dlouhé řady protiprávných jednání, jež nejsouce
typická nejsou trestná, t. zv. civilní nebo mezinárodní delikty. Na rozdíl od vládnoucí nauky mám za to, že také vinu dlužno lišiti od protiprávnosti a vztahovati
i na ni požadavek typičnosti. Znehodnocující úsudek o pachateli, jejž spojujeme
v běžné mluvě s pojmem "viny", je sice velmi významným zákonodárným motivem, po případě interpretační pomůckou, ale nesmíme ho zneužívati k tomu,
;abychom vnášeli do trestního práva prvky mu cizí. Tam, kde mezi duševním
pachatelovým životem a vnějším zločinným děním je typický vztah, skutkovou
podstatou předpokládaný, a kde je dána protiprávnost jednání, je již v těchto
dvou momentech dána zavržitelnost, chceme-li, tam, kde je typická a protiprávná vina, není třeba zvláštního důkazu zavržitelnosti; úsudku, že je tu vina,
nelze, není-li tu zvláštního předpisu, odporovati důkazem, že v daném případě
jednání s hlediska etického, politického atd. není zavržitelné.
34•. Obecné a zvláštní znaky trestných

činů.

Poněvadž podle toho musí čin, má-li býti trestný, vykazovati určité znaky
zákonem stanovené, čili býti typický, je podstatným úkolem nauky o trestním
právu jasně si uvědomiti tyto znaky. Jsou pak znaky všem trestným činům nebo
větším jich skupinám společné, jež nazýváme znaky obecnými a o nichž pojednáváme v obecné části~yedle toho jsou znaky, jimiž se právě vzájemně liší
lednotlivé typy trestných činů, a jež nazýváme zvláštními znaky toho neb onoho
éinu, onichž pak jednáme ve zvláštní části. Tak na př. definice krádeže v § 171
áik. shrnuje jen zvláštní znaky krádeže. Abychom mohli stíhati čin jako trestný
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čin, musí krádež vykazovati vedle těchto zvláštních znaků ještě obecné znaky
trestného čínu.
Jak obecné tak zvláštní znaky trestného činu se týkají buď hmotného vnějšího
světa nebo vnitřního duševního pachatelova života. Podle toho rozeznáváme
objektivní a subjektivní znaky trestného činu.
Někteří (M. E. Mayer, Mezger, Rittler) uznávajítozdíl mezi deskriptivními
a normativními prvky skutkové podstaty podle toho, zda znak je získán pouhou
abstrakcí ze skutečnosti ("člověk" v § 134, "věc" v § 171), či je již výsledkem
určitého hodnocení skutečnosti (cizí věc v §171, zneuctění v § 175 Ia). Správně
proti tomu namítá již Liszt-Schmidt, že všechny prvky skutkových podstat
mají hodnotící ráz, poněvadž jednotHváslova, třeba zněla stejně, jako v přírod
ních vědách, je chápati v jejich souvislosti v normě, jež jim přikládá určitý
smysl, hledíc k cíli normou sledovanému, a tedy je hodnotí v tomto smyslu.
Proto spory o to, do které kategorie je třeba který znak (na př. nebezpečí v § 85b)
zařaditi, pokládám za neplodné.

Radbruch: Der Handlungsbegriff in seiner Bedeutung fůr das Strafrechtssystem 1904;
týž: Zur Systematik der Verbrechenslehre (Festgabe fůr Frank 1. 1930); Beling: Die Lehre
vom Verbrechen 1906; týž: Die Lehre vom Tatbestand 1930; Baumgarten: Der Aufbau
der Verbrechenslehre 1913; Grunhut: Begriffsbildung und Rechtsanwendung im Strafrecht
1926; týž: Methodische Grundlagen der heutigen Strafrechtswissenschaft (Festgabe fůr Frank 1.
1930); Zimmerl: Aufbau des Strafrechtssystems 1930; Schwinge: Teleologische Begriffsbildung
im Strafrecht 1930; Mezger: Vom Sinn der strafrechtl. Tatbestiinde (Festschrift fůr Triiger)
1926; Bruns: Kritik der Lehre vom Tatbestand 1932.
Solnař: Protiprávnost a její vztah k povinnosti. V. 1922-23, IV, 49; Veselá: Příspěvek
k pojmu trestního bezpráví. Sbor. PM. 1933, XXXIII, 616; Zucker: O bezpráví civilním a
trestním. P. 1882, XXI, 822.

§ 2.

Rozdělení

trestných

činů.

35. Konání a opominutí. - 36. Trestné činy výsledečné, ohrožující a formální. - 37. Zločiny,
- 38. Trestné činy veřejnožalobní a soukromožalobní. - 39. Trestné činy
politické a strosté. - 40. Trestné činy tiskové. - 41. Trestné činy stavovské a obecné.

přečiny, přestupk?

S5. Konání a opominutí.
íl}J~:ie podle hořejších výkladů (§ 1, Č. 29) kterýkoliv výsek našeho
žIY(),!::l~)~cije.i()ylác!á!11~,sv()1:lyf11í. Sociální potřebý,'Tmenovitě i ty potř'eby,
jimž slouží trestní právo, nás vedou k tomu, že určitý časový výsek života označu
jemerůzným způsobem. Tak mohu říci, že píši, že ničím papír, že v mých svalech se dějí určité fysiologické procesy, že bdím, že se připravuji ke zkoušce,
a všemi těmi výrazy označuji přece tentýž fysický proces. Mohu však tentýž
proces označiti i jinak. Tím totiž, že nepřihlížím k tomu, čím vyplňuji daný
výsek života, nýbrž k tomu, čím jej nevyplňuji. 1'ak tutéž chvíli, kdy si činím
písemné poznámky pro zkoušku, mohu označiti slovy, že nejdu na procházku,
že opomíjím vykonati určitou návštěvu atd. Tedy tatáž fysická událost může
býti označena jak jakožto konání tak jako opominutí, podle toho, zda oneu
v:ýsek života, mou vůlí ovlcfaany;oznaČufidiU,c6'jelvyplnuje, nebo tím, co jej
~:yxplňuje,. Algebraicky si můžeme tento poznatek znázorniti takto: Určitý
Trestní právo 3
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výsek života by mohl býti vyplněn činností A nebo činností B nebo C nebo D.
Dejme tomu, že jest vyplněn činností A. Tu mohu to vyjádřiti tím, že řeknu"
že konám A. Záleží-li mi však více na tom, zda bude uskutečněno B, než na
tom, zda právě konám Aneb C neb D, označím tentýž děj jako opominutí B.
Na př.: V určitý okamžik může matka kojiti dítě, jíti na procházku, uklízeti
v domácnosti atd. Dejme tomu, že uklízí v domácnosti. Tu mohu její jednání
buď označiti jako konání (uklízeni v domácnosti), nebo záleží-li mi více na povinnosti, již má matka k dítěti, jako opominutí poskytnouti dítěti nutnou výživu.
Z toho plyne,že_ rozdíl mezi konáním a opominutí'lJ'l..,!!:~1J;í nfifl13jJ;g§isM rozdíl ve
vnqšÍ1n dění, nýbrž že je to rozdíl v stanovisku, s něhož cosi vypovídáme o vnějším

•.

dinLKaždé mé konání jéit· opoilúTellín:;:-;šech ostatních možností jednání,
akiždé opominutí jest konáním něčeho jiného. Výhybkář, jenž opomine přesta
viti výhybky, musil v té době něco konati, třeba je nám, jimž jde právě o bez. pečnost dopravy, lhostejno, zda v tu chvíli seděl u okna a kouřil, nebo byl na
. procházce, nebo vraždil, připravoval úklady republice atd. Poněvadž, kdyby
v té době svůj život neovládal vůlí (měl epileptický záchvat), tu by nejednal
a tedy také neopomíjel svých povinností.
Rolland: Die strafbare Unterlassung 1887; Merkel: Begehung durch Unterlassung im deutschen Strafrecht 1895; Maurice Gand: Du dé1it de commission par omission, th. Paris, 1900;
Studt.· K5nnen Verbote durch Unter1assen, Gebote durch Randeln ubertreten werden? 1913;
Sauer: Kausalitii! und Rechtswidrigkeit der Unterlassung (Festgabe fur Frank I.) 1930.

36. Trestné

činy výsledečné,

ohrožující a formální.

Podle povahy výsledku rozezn.áváme Lf'illY_iWrUflzo'l)é,při nichž se k trestnosti
vyhledáváskutečná nějaká škoda, a.útQmi,př.i nichž tu musíbýt(ýW.j.!slpřivoditi

konkretní škodu. Od nich se liší delikty ohrožující,. při nichž _:~tačí, . vzniklo-·li
z čipu nebezpečí (třeba tedy skutečná škoda nenastala), a delikty z neposlušnosti
čiliiformální, při nichž jest čin dokonán již pouhým nesplněním povinnosti, bez
ohledu na to, zda úmysl směřoval ke konkretní škodě.
3'6'.

Zločiny, přečiny, přestupky.

Podle tíže činu dělíme trestné činy ve zločiny; přečiny apřestupky. Trestní
dvou samostatných dHech zločiny
zákoník z r. 1803 rozeznával a upravoval
a těžké policejní přestupky vycházeje z rozlišení Feuerbachova, že zločiny míří
proti přirozeným, z rozumu vyplývajícím právům, kdežto přečiny míří proti
právům vyplývajícím z positivního práva, a jejich trestání tedy (do r. 1852)
nepříslušelo soudům, nýbrž "politické vrchnosti". Při revisi z r. 1852 byla část
<L:těžlqh::h<.po1i.c.ejních. .~ř~st].1.I1c:icl1 přepracována potud, že byla jako druhý díl
připojena k oddílu jednajícímu o zločinech, a číny, v tomto díle shrnuté, byly
rozlišeny podle soudů, jimž byly přikázánY'_V:4jJl~~il1Y a přestupky.
?J2"ši~y. jsou číny nejtíže trestné, což se jeví jak v trestech samých, tak v násléadch odsouzení, i v podmínkách promlčení. Někdy čin, jenž obyčejně bývá
přestupkem, se ~/;!~~jE~~ ~~1~1n:s1l4.!:ěžl);i~!?:.?9!2!11().~.!t]ak ublížen! na
těle, krádež a zpronevera, poavod.~ít~~l~jp,.~d,~~m,~~StP.od1e § 1 pokládati

ve
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~~~",úmys!AA, kdežto

z

přečinů

a

přestupků

jsou

některé

dolosní,

jiné kulposní.
Př~čillyjsou

zpravidla těžší činy než přestupky, ale pro toto rozlišení byly
p!:ocesuální úvahy, a to potud, že za přečiny byly prohlášeny
činy, o nichž majr~soucHtr~soua.y sborové, kdežto přestupky jsou přikázány
okresním soudům a soudí o nich jediný soudce.l'>ra území kdysr uhers~é1!1:Flení
zákon. čl. V/1878 činy vezlo činy apřečiny. Také tu spočívá rozdíIv-iižítěchto
činů. Vedle toho pak ve způsobu potrestání. Za zločin totiž tu možno pokládati
jen čin, na nějž jest stanoven/trest smrti,káznice nebo (žaláře. Na přečin jest
stanoven-trest vězení nebo' pokuty. O přestupcích, jež jsou trestné uzamknutím
nebo peněžitym trestem, platí zvláštní zák. čl. XL/1879; obecný trestní zákon
tu platí subsidiárně.
Ostatně., jak bývalé rakouské tak bývalé uherské právo uvádí zpravidla o každém činu, je-li to zločin či přečin, po případě přestupek. Neni-li v 'zákoně při
přestupcích nic jiného ustanoveno, pokládá se za soudně trestný přestupek
(viz § 95 odst. 1 úst. list.; do jejího vydání platil naopak čl. VIII. uvoz. zákona
k trest. řádu, podle něhož se pokládaly za soudně trestné mimo přestupky v trestním zákoníku uvedené jen ty přestupky, jež byly výslovně přikázány soudům
k rozhodování).
Se stanoviska kriminálně politického se někdy vyslovují pochybnosti o vhodnosti rozlišování zločinů od přečinů, když přece zpravidla praktický rozdíl bývá
jen v různé délce trestu na svobodě. Proto některé novější zákony (italský, nizozemský, norský) a osnovy švýcarské tohoto rozdílu neznají spokojujíce se rozdílem mezi zločiny trestnými trestem zneuctívajícím a přestupky trestnými jen
trestem policejním. Československá os:t1()v~ zachovává členění trestných činů ve
tři skupiny i základní rozlišen[z[očili'ťi'''á'))řečinů na jedné, přestupků na druhé
straně. Ale r(}2:cIíl.mezi zločiny na jedné a přečiny na druhé straně ,tJeYiislX~l!~L
činů tak, že by týž čin mohl býti jen zločinem nebo jen přestupkem. Užívá vžitého označení zločin-přečin, aby vystihla rozdíl mezi činy, páchanými.4P~~"~h()
a,,};:t~"~~§l]l~hslf.sJ:X!Ý.šle.ní, a činy, jež neprozrazují tákového smýšlení. První skupinu nazývá i~1Qč~~x~.iež se trestají.Isáznicí, t. j. trestem zneuctívajícím, zpravidla určený~iiapraverií (reformaéi)zločince, kdežto druhé nazývá ~~.
a trestá j~yě,zením, trestem neznellctí:v~jícím, určeným zpravidla jen kvyloučení pachatele ~ze společnosti. Jestliže tedy zákon na určitý čin ukládá alternativně žalář nebo vězení, může býti podle pachatelovy povahy soudem kvalifikován buď jako zločin nebo jako přečin podle toho, pro který způsob potrestání
se soud h;ledě ke smýšlení v činu se projevÍvšímu rozhodl.
Zákon·o tr~stnip:L.~iQ1JQ~j.~.t~l=1J,~~:tgJJ.~deží č. 48/31 Sb. vyhladil, pokud jde
o trestné činy, sI,áchané v riifadistvém věku, vůbec rozdíl mezi zločiny, přečiny' :
a přestupky a označuje je vesměs jako "prmriněni" (§ 3). Ovšem, příslušnost
soudů a užiti jiných zákonných předpisů se řídí označením činu v obecném
právu. Nejdůležitější rozlišení, totiž podle způsobu trestání, také odpadá, poněvadž uzná-li soud na trest na svobodě, může mladistvému uložiti jen zvláštní
trest na svobodě, totiž "zavření" (§ 8). . ...
ně:kajro~ihodné i

-,
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O. Meyer: Bedeutung und Wert der Dreiteilung der strafbaren Handlungen, Berlin dis.
1891; v. Hippel: Deutsches Strafrecht II. 1930; Mezger: Strafrecht. Ein Lehrbuch. 2. vyd. 1933.
Dostál: Čím nejúčelněji rozlišitÍ trestné činy? Publ. II; Veselá: Čím nejúčelněji rozlišiti
trestné činy? Publ. II; táž: Význam pohnutky a smýšlení pro třídění trestných činů a trestů.
Knih. Sbor. Obor právovědecký č. 2. Praha 1928; Zucker: O přestupcích a jejich potrestání.
P. r. 1905-06, VII, 9, 24.

l

38. Trestné činy veřejnožalobní a soukromožalobní.
Po<:lJe iciciativy trestního stíhání rozeznáváme delikty 'l~@i{:fulll()~alobní a
yiřejnožalobní. ~rrayidle!llje, že se trestné činy stíhají zC1lf~Q,l!!J~ovinnosti
zvláštním úředníkem, t. zv. státním zástupcem nyní prokurátorem, a že jsou
tedy veřejnožalobní. Jen výjimečně ponechává bývalé rakouské právo soukromníI
,
kovi právo k stíhání.
Mezi těmito dvěma druhy stojí činy, .stihané-k~Q~ll~!1í, a t. zv. delikty! !lá::
vrhové. Činy k zmocnění stíhané náleží k skuprne~-del1Ktů veféjiiozalobllfch.
Ale veřejný žalobce si musí při nich vyžádati zmocnění úřadu neb jiné osoby
(viz čl. IV. zákona ze dne 17. prosince 1862, ř. z. Č. 8 ex 1863 a § 14 zák. o ochraně cti č. 108/33 Sb.). ČinyJ~oll1~rllu stíhané se blížÍSQlll<romQžalobním tím, že
státní zástupce je stíhá tepry~ a jen k návrhu oprávněné osoby nebo úřadu
(na př. § 199 zák. o přímý~)idaní~l1.~. 76/27.Sk~, § 18 zák. opotiránLpohlavních nemocí č. 241/22 Sb., §'f7!;Z:ák: ~61el~gi~f~clí"~: 60/23 Sb.,§ '~6 žák. o' uhelném hospodářství č. 260/20 Sb., § 19 zák. o a~cipÝébance cedulové č. 347/20 Sb.,
§ 15 zák. o ochraně měny č. 7/24 Sb., § 9 zj~/.aFmentačního č. 4/31Sb. aj.).
Podrobnosti náleží do nauky o trestním řízení.' .
Kallab: Učebnice trestního řízení, Brno 1930, str. 19 n.; Adámek: Delikty návrhové podle
osnovy nového trestního zákona. ČMM. 1900, XXIV, 69, 158, 237, 358; Hrubý: O právu
soukromé obžaloby osob nezletilých a nedospělých dle práva rak. trestního. P. 1889, XXVIII,
181,219,253,289,253; Starek: Delikty návrhové a soukromožalobné v právu r1}kouském. P.
1895, XXXIV, 541, 377, 413.

39. Trestné činy politické a;;Jrosté.
/
Co do určitých právních důsledků se liší delikty politické od &prostých.
Z Vl~~fl!~~.!tE.~!i~!~!:t<:!t~~<!~li,!tÍ1~ jest:
a) podleiiiezrn:armtníthsmluv se političtí zločind?1'!:lyi9J!l:!l~yydávají;
b) politické~~zlQ~čJ!!yapř~~illY náleží k
'Pť)fot1Ú chsoudů nebo,
pokud jde o urCÍté-z!()činy proti zákonu na oc nu republiky, před-g'aftíísQud
.. ( § 36; viz tamtéž odstavec 2. o omezení příslušnosti porot při jiných politických
zločinech na případy, kdy státní zást),lpce navrhuje použití sazby vyšší pěti let);
c) podle zákona z 16. července 19~:J,~
" . č. 123 Sb. z. a n. platí zvláštní.......předpisy
~,!!'.~,s!;;i.llí i co do následků odsouzení při takových činech, ktere-;;podle' své
poval1y a podle okolností, za nichž byly spáchány, \evědčí ~_~l:!!l:~U~c:h!l:tel~J
vykonati vliv na uspořádání věcí veřejných nebo. sociálních, a které. zpusobem ~
svěho-provecrenl,~uzitýilli~prostřéakyn~eb()~zavIlienYíi1iná~k~ky . i~~()Jiz';14šlě_
zavržiteIié a nebyiy spáchány z pohnutky nízké a nečestné~~~ při čemŽ zákon
vrr, oašt:3-vypo'čItává-~určií:é~zločiny,kí:eié se pokláaají~lášt~ z~
vržitel~(určité zločiny proti branné moci, padělání penez, vraz~ť~Žké
p~k6zen1 na těle a způsobení značné škody na veřejném nebo soukromém
l
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majetku). Při takto vY1!l~zenýchp91itických zločinech se ukládá místo trestu
těžkého žaláře a žalá~estátní_y~z~ellí,..t~st pak uložený za polifickýprečin nebo
přestupek (vě~ení) se'Vy'konava~"podle přeqpisů o výkonu státního vězení (viz
níže č. 95). Cestlléll~sle<:lky. odsouzení~J1hasínají odpykáním tr~§tJJ. Podle
znění § 2, odst. 1, píSlTl. a) zák. č. 111/28 Sb. jak zaveden § 9, odsť. 3 t. z. je při
těchto činech přípustnol zablazení odsouzení bez ohledu na výši trestu. Konečně/
se do trestu státního vězenTneboirestu na ·svobodě,·jěnŽse má vYkonávati
podle předpisů o státním vězení, iz?po~ítá
.~~eIáz~tílTlní i vyšetřovací vazb~~ .
Jaké činy dlužno pokládati za·,,6Itti'Ck
mezují,pokud jde o al. a)'mezinárodní smlouvy, pokud jde o alineu b) čl. VI. uvoz. zák. k trest. řádu. /; :
Literaturu viz

nahoře č.

28. Novák: K pojmu "deliktu politického". V. 1919, I, 84.

40. Trestné činy tiskové.
Podle způsobu provedení rozeznavame od jiných delikty tiskové. Tu totiž
nastávají některé zvláštnosti co do promlčení i některé procesuální odchylky.
Rozeznávají se pak:
a) tiskové delikty()1:l'§~l1()yé, t. j. činy, kteréjiž podle obecného práva jsou
trestné (na př. rušen(obecnéhu.glÍru! § 14 zák. na ochranu republiky, urážka
na cti), byly-li spáchány tiskopisem;
.
b) tiskové delikty po řádkové, t. j. přestoupení zvláštních předpisů tiskového
zákona.
~. .
.
Podle § 4 zák. o tisku č. 6/63 ř. z. platí stejné předpisy pro výrobky tiskař
ského lisu jako pro plody literatury a umění, rozmnožené jakýmikoliv prostředky
mechanickými a chemickými. Periodickým tiskopisem je tištěný spis, který
vychází alespoň jednou za měsfc;;třebas v nestejných obdobích. Pro ně platí
:riěki:erě zvláštnosti v pořádkových předpisech, jmenovitě pokud jde o povinnost
zříditi odpovědného redaktora.
Zákon o tisku je ze 17. prosince 1862, č. 6 ř. z. z r. 1863, na Slovensku a Podk.
Rusi tlačoYý zákon čl. XIV;1914. Bývalý rakouský zákon o tisku byl častěji
novelisován, jmenovitě zák. č. 135/68 ř. Z., č. 161/94 ř. Z., zvláště pak za republiky
zák. o urážkách tiskem z 30. května 1924, č. 124 Sb. z. a n., jenž byl zase podstatně změněn zák. Z 28. června 1933, Č. 108 Sb. z. a n. (nový text zák. č. 124/24
byl vyhlášen pod Č. 145 Sb.). Další podstatná změna tiskového zákona nastala
tiskovou novelou z 10. července 1933, Č. 126 Sb. z. a n.
Tiskové trestní právo není předmětem této knihy.
Kadečka: Das osterr. PreBrecht 1931; Swoboda: Kommentar zum PreBgesetz 1930; Mayer:
v komentáři Altmann-Jacob, str. 1278 n., 1930; Bruns-Hantzschel: Die Pressgesetze des
Erdballs (Deutschland, Grossbritanien, Diinemark u. Island; ltalien, Schweden, Luxemburg,
Oesterreich, Norvegen, Sowjetrussland) 1931; Liszt: Das deutsche ReichspreBrecht 1880.
Pečlivě komentované vydání tiskov:í'ch zákonů: Hrabánek-Milota: Nové československé právo
tiskové 1933; Hrabánek: Soustava československého práva tiskového, 1934.

41. Trestné činy stavovské a obecné.
S ohledem na pachatelovu osobu členíme činy trestné v delikty obecné a stavovské podle toho, zda se jich může dopustit každý, či jen člověk určitého po-
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volání, na př. obchodník, lékař, úředník. N~~v:l~~tními stavovskými delikty
nazýváme ty, jež jsou sice obecně trestné, při· nichž však nastupuje přísnější
trestní sazba, dopustí-li se jich osoba určitého povolání~ (Na př. zpronevěra
v úřadě.)
.
.
K stavovským deliktům náleží zvláště i 'vojenské delikty, jichž se mohou
dopustiti toliko osoby vojenského stavu.

DlL I.
Obecné subj ektivní znaky trestných
§. 1. Subjekt trestného
42.

Způsobilost k právům
příčetnost vylučující.

čin ů.

činu.

a k právnímu jednání v trestním právu. - 43. Příčetnost. - 44. Okolnosti
- 45. Zvláště nedostatek věku. - 46. T. zv. zmenšená příčetnost.

42. Způsobilost k právům a k právnímu jednání.
příčetnosti se jedná zpravidla v souvislosti s otázkou viny, takže
se považuje tu za znak, tam za podmínku viny. Mám však za to, že
otázku viny jest lišiti od otázky příčetnosti. Neboť abych mohl o vině jednati,
musím míti před sebou jednání příčetného člověka. V tom smyslu by se mohlo
učiti, že příčetnost je podmínkou viny, poněvadž kdě-neiiípřJČetnosti;··ném
viny ve smyslu trestního práva. Ale není vždy viny tam, kdeje příčetnost. Tím,
Ž;·sedokáže, že pachatel byl příčetný, není ještě nic řečeno o jeho vině. Že jen
u příčetného můžeme mluviti o vině, je výsledkem dlouhého historického
procesu.
Poněvadž v tomto díle jednáme o zločinu jako právním pojmu,-!!lůžell1e
také pojem příčetnosti vyvoditi jen z právního řádu. I choromyslný může ně
koho usmrtiti a sice jednáním, při němž uvážil tento výsledek, snad velmi
rafinovaně se naň připravil atd., takže tu máme jak po objektivní tak po subjektivní stránce všechny zákonné znaky zločinu vraždy. Že choromyslného netrestáme, nýbrž snad jako obecně nebezpečného uzavřeme do ústavu pro
choromyslné, je právě důsledkem právního řádu, jenž vytvořil normy trestního
práva, platné jen pro příčetné. To není logická nějaká nutnost, nýbrž věc toliko
účelnosti, jak patrno z toho, že nejen byly doby, jež tohoto rozdílu neznaly,
nýbrž že i nyní se vyskytují myšlenkové směry (kriminálně politické tendence),
jež vycházejíce z názoru, že trestní právo je výhradně ochranou společnosti,
slučují v něm zase všechny normy, vztahující s~ na ochranu společnosti proti
individuím, tedy i normy o ochraně proti choromyslným, jejich nuceném léčení,
o tom, jak je učiniti neškodnými (italská osnova Ferriho, do určité míry trest.
zák. SSSR).
Je tedy historický fakt, resp. projev určitých politických tendend,že~~pod
názvem trestního práva slučujeme jen normy, vztahující se na jednání příčet
n.ých osob.

O otázce

příčetnost
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Poněvadž tedy trestním právem nazyvame tu část práva, JIZ Je vymezena
pravomoc státu činiti trestní opatření proti individuím z l?0dnětu trestného
činu, může subjektem trestného činu býti toliko člověk. ~rávnické osoby, třebas
byly pro ob~~ práva soukromého a některé okrskypdva~~érejíIeho způsobilé
k právům i k povinnostem, v oboru trestního práva této způsobilosti nemají.
Pokud právní způsobilost býti subjektem trestného činu závisí na určitých
duševních schopnostech, nazýváme ji příčetností. Poněvadž trestní právo upravuje reakci státu proti pachateli trestného činu, musí ten, kdo má za trestný čin
odpovídati, býti způsobilý jej vykonati, čili v oboru trestního práva splývá
způsobilost k právům se způsobilostí k právnímu jednání. Jakékoliv zastupování
je tu vyloučeno.
Některé novější zákony znají ručení zaII].ěstnavatele, třeba je to právnická osoba, za peněžité tresty, uložené zaměstnanci (viz § 5, odst. 2 tisk. zák. a § 10 zák. o urážkách tiskem
Č. 124/24 Sb. ve znění vyhl. č. 145/33 Sb., § 24 zák. o váleč. lichvě, § 18b), odst. 2 zák. záborového a § 34 zák. kartelového z 12. čérvence 1933, č. 141 Sb. z. a n.; nejdále jde § 13 zák.
z 24. června 1920, Č. 417 Sb. z. a n., o čtvrté státní půjčce, jenž připouští možnost uložiti peněiitý

trest ústavu nebo korporaci, nemůže-li býti zjištěno, který zřízenec nebo jejich zmocněnec
spáchal trestný čin. (Ručení podnikatele podle zák. z 19. června, 1934 Č. ll5 Sb. o pletichách
při zadávání veřejných dodávek a prací stíhá podle § 2 odst. 4 jen individua.)

43.

Příčetnost.

Příčetnost ve smyslu trestního práva je tedy pojem čistě právní. Znamenáť
ony duševní vlastnosti, jež pachatel trestného činu musí míti, aby ve smyslu
trestního práva za něj mohl odpovídati. Z t6hóplyné, že i tam, kde právo činí
tlltO-pravrifkva1ifikad individua závislou na určitých duševních vadách, není
věcí znalce, psychiatra, aby rozhodoval o otázce nepříčetnosti, nýbrž jen aby
zjišťoval ona fakta laikovi nepřístupná, na jejichž základě by si soudce učinil
představu o tom, zda způsobilost k právům, t. j. právní schopnost, býti k státu
v poměru trestním právem předpokládaném, jest v daném případě dána. Stejně
ostatně, jako nemůžeme příčetnost ztotožňovati s přírodovědným pojmem duševního zdraví, normálností, tak ji nemůžeme ztotožňovati s metafysickým,
:filosofickým pojmem svobody vůle.

Filosofický nebo náboženský pojem svobody vůle nemá s právním pojmem příčetnosti vůbec
nic společného. Neboť náboženská představa, že člověk má v své duši schopnost býti příčinou,
jež sama nemá další příčiny, je s našeho hlediska jen výrazem pro metodický poznatek, že norma
at etická ať právní má jen tam smysl, kde předpokládáme možnost také jiného jednání. Tam, kde
je nutnost, nemá otázka po tom, co má nebo nemá býti, vůbec smyslu. Ale tato možnost jiného
jednání není psychologickým nebo fysiologickým faktem, jejž bychom při jakémkoliv pokroku'
vědy mohli zjistit, nýbrž je to předpoklad našeho myšlení, s nímž k lidskému jednání přistu
pujeme, chtějíce je hodnotiti eticky nebo právně. Kdy a ke kterým zjevům s tímto měřítkem
přistupujeme, je právě otázka CÍlů, jež sledujeme etikou nebo právem. Je jisté, že nám pokroky
psychologického a psychiatrid{ého badání umožňují tvořiti právní normy účelnějŠÍ, a lépe
zapadajíCÍ do celkového našeho světového názoru a hodnocení (choromyslné a děti jíž nevě
šíme, ač se to kdysi dálo), ale z toho nevyplývá, že by bylo úkolem právní vědy, aby z náboženství a psychiatrie nebo fysiologie čerpala své poznatky. Tyto poznatky mohou býti jen materiálem, z něhož čerpáme své kriminálně politické postuláty, zda ta neb ona norma je účelná neb
neúčelná, po případě zda ten nebo onen její výklad lépe hoví předpokládané vůli zákonodárce.
Vlastní smysl příčetnosti po právní stránce je však vždy jen soubor těch vlastností, jež musí
pachatel podle právního řádu míti, abychom jej uznali za způsobilý subjekt zločinu, t. j. abychom
II jeho jednáním spojovali účinky pro trestní právo charakteristické.
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_J>latn(práv() neobsahuje definice příčetnosti. CI~npokudjde o mladistvé,.
stanoví § odst. 2 zák. o trestním _SQJJ4WEttL,:ns~,~~giž1 č. 48731 Sb., že mladistvý není trestný také ,,1!~1l19111-lipro značnou Zaostalost v době činu rozpoznati jeho b~z:právnost nebo říditi své jednání podI;;-"správného rozpoznání").
Tím je řečeno, že zásadně každé individuum je schopno býti subjektem trestného čínu, leda že by se u něho vyskytly některe okolnosti, jež zákon výslovně
uvádí jako okolnosti, vylučující příčetnost.
Ze srovnání těchto okolností příčetnost vylučujících vyplývá, že zákon k příčetností požaduje:
a)sch()pnostiin~elektuální,t. j. nejen n<;>rmální!ýědomí jak o světě vnějším
tak o vlastním jea.nanI;nýbrž i schopnost:.llOdnotiti jednání, t. j. uvědomiti si
jeho protiprávnost;
b) vlastnosti volní, čili normální schopnost ovládati své vlastní jednání podle
svého poznáni. Rozumí se, že v obou případech jde jen ° to, zda pachatel!yto
schopnosti měl; otázka, zda jich v daném případě užil, se netýká příčetnosti,
nýbrž viny.
Obojí tato schopnost může býti vylQJJč_~na buď úplným {pezvědgpúm nebo
abnormáln,ičinností duŠevnÍ. Tato abnormálnost zase může~"byti přivoděna
buďto opožděným duševním vývojem nebo později nastalou duševní chorobou.
Jak intelektuálních tak volních schopností nabýváme teprve věkem. Proto také
určitý 'yěk musíme pokládati za podmínku příčetnosti.
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44. Okolnosti

vylučující příčetnost.

V platném právu rak. jsou okolnosti,příčetnost vylučujicí,yypgčte.l1Yv §2a-d..
Nadpis tohoto paragrafu je_d!lLnesprávněo vylQuómémzlén:iúmyslu. Podle
intencí autorů tu dlužno klásti důraz na slovo zlý. Nemělo tedy býti zařaděním
okolností příčetnost vylučujících do § 2 řečeíio~!ze osoba nepříčet.l1ánemůže
jednati úmyslně. Mělo býtijell řečeno,že tepJ:() úmysl nemůžebýti(zlý; t. j. ve
smyslu trestního práva protiprávný.~---"""-"
\/:.C-/
Okolnosti vylučující příčetnost jsou:
a) Porucha mysli či duševní porucha takového rázu, že pachatele zbavuje
zcela užfvaiirrozumu(nestačí tedy pouhá duševní úchylnost, ač netřeba úplného
bezvědomí). Ve smyslu § 2 a) je zcela zbaven užívání rozumu, ~ci()nemá
oněch intelektuálních a volních schopností, jichž podle předchozího č. 43
~ příčetnosti požadujeme. N~~áL~ií na tom, zda jest duševní choroba nevyléči
telná (§ 2a) či zda jest poillíjejíd, zvláště tedY,zda tu jde o periodickoU:>psychosu. Otázka, jak posuzovati činy, spáchané v jasném mezidobí (lucida intervaHa), záležína tom, zda skutečně u osob, jež jsou stiženy střídavým pominutím
mysli, možno mluviti o normálním duševním životě v obdobích mezi dvěma
záchvaty (§ 2b).
Zákon nerozez!l.~vá od duševní choroby slabomyslnost, jež se vyskytuje
zvláště bú([veciormě nedokonaného nebo silně opožděného vývoje, takže osoby
jí stižené zůstávají v duševním ohledu dětmi, nebo ve formě úpadku duševních
schopností následkem stáří.
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Zákon rak. též nemá výslovného ustanovení o hluchoněmých. Nutno tedy u nich
v každém jednotlivém případě zkoumati, zda snad pro svou vadu byli stiženi
opožděním svého vývoje a zůstali tedy na stupni dítěte.
bl Dočas1JlJJorgšení vědomí. Jest to stav, v němž člověk fysicky i duševně
vyvinutý a duševně zdravý pozbývá na čas normálního vědomí. Sem náleží
\ spánek,rozespalost, 'horečné delirium a otrava,zvEí.štalkoholein~--opiem a pod.,
konečně omámení, na př. magnetisováním nebo hypnotisováním (§ 2b, c).
Tyto stavy vylučují příčetnost jen tenkráte, dostoupilo-li pomatení smyslů
jimi přivoděné,zvlá~ť:vysokého stupně. Zákon to vyjadřuje slovy, že pachatel
~L:r:lť:QyJsyél:lOčinu vědom. To je normálni případ vážnějších poruch v naznačénem směru, že totiž u pacienta nastává '"t. zv.
amnesie. Tato slova všakv ne-možno vykládati doslovně. Spadá sem totiž i případ, kdy pachatel si jest vedom
toho, co činí, aleporuc:h~ právě spočívá v tom,zenenísto, a15ysvo1ivuIi.ovládl.
Tak tomu bYvá v některých případech hy nosy i silného afektu. Porušení vedomí, které nedosahuje tak vyso~ého sfupn , nevylučuje příčetnost, může však
býti polehčující okolností (§ 4(t~ 264a).
Poněvadž zvyk opíjeti se je při určitých povoláních vždy spojen s nebezpečen
stvím, trestá se zastaralé opilství podle § 524 jako přestupek proti mravopočest
nosti. Vůbec pak opilství právě vzhledem k jeho nebezpečnosti se trestá podle
§ 523 tenkráte, dopustil~li se ll ěkdo. v opilství činu, který by jinak byl zločinem.
Spáchání takovéhoto činu v opilství jest tu objektivní podm{nkoutrestn():sti, t. j.
odpovědnost se vztahuje jen na opilství, jež však je trestné jen, byl-li v něm
spáchán čin, který by jinak byl zločinem. Poněvadž k zločinu je třeba také
určité psychické činnosti (představy a chtění výsledku), musí i v opilství tato psychická činnost býti, třeba bychom ji vzhledem na nedostatek příčetnosti nemohli označiti vinou (zlým úmyslem).
Od tohoto připadu jest lišÍ!i případ, kdy někdo, maje úmysl provésti určitý
trestný čin, si přivodil poruchu mysli, aby jej jistěji provedl (a.s;tioJiQeraiILca.1.ll>_a).
Tento případ-dicezákon vyloučiti z případů vyloučené příčetnosti slovy "nemaje zločin v úmyslu". V tom případě se ovšem čin přičítá, poněvadž v době,
kdy se pachatel rozhodl pro poruchu vlastní mysli, byl, jak předpokládáme,
příčetný. Je pak možno tímto způsobem spáchati jak činkulposní tak čin dolO~:tlí:Kulposního činu se tu dopouští pachatel, jestliže na př. se opil, ač věděl,
nebo věděti měl, že tím způsobí nějaký trestný čin, na př. opomine splniti povinnost podle § 337. Tu opilství a pod. neomlouvá, poněvadž bylo toliko prostředkem k uskutečnění činu, podniknutého v příčetném stavu.
Podle práva platného na území dříve uherskémje příčetnost vyloučena 1. bezy~domím, a 2,tak()vouporuchou duševnlčiimostf; že jest jí vyloučeno svobodné
ovládání vlastní vůle (§ 76). Hluchoněmí jsou podle § 88 nepříčetní, nemají-li
potřebné schopnosti, jíž je třeba k poznání trestnosti činu.
~-",--

""",$)~::Z$!\\L&;:L~~:Z;

Dohna: Willensfreiheit und VerantwortHchkeit, 1907; Frank: Aufbau des Schuldbegriffes
(Giesener Festschrift) 1908; Mittermaier: Kritische Beitrage zur Lehre von der Strafschuld
1909; Kohlrausch: Sollen und Konnen als Grundlagen der strafrechtlichen Zurechnung (Festgabe fur Giiterbock) 1910; Freudenthal: Schuld und Vorwurf im geltenden Strafrecht 1922;
Berg: Der gegenwartige Stand der Schuldlehre im Strafrecht (Strafr. Abh. 220) 1927; Loening:
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Geschichte der strafr. Zurechnungslehre 1. Bd.: Die Zurechnungslehre des Aristoteles 1903;
Gretener: Die Zurechnungsfahigkeit als Gesetzgebungsfrage 1897; Aschaffenburg: Zurechnungsfahigkeit (Festgabe fUr Frank 1. 519) 1930; Loewer: Das Wesen des MaBenverbrechens 1927;
Grunhut: A. v. Feuerbach und das Problem der strafrechtl. Zurechnung 1922; Mezger: Personlichkeit und strafr. Zurechnung 1926; Roeder: Wi1lensfreiheit und Strafrecht, 1932.
Krafft-Ebing: Lehrbuch der Psychiatrie, 7. vyd. 1903; Kraepelin-Lange: Psychiatrie,
9. vyd. 1927; Hoche: Handbuch der gerichtHchen Psychiatrie, 2. vyd. 1909; Birnbaum: Die
psychopathischen Verbrecher, 2. vyd. 1926; Friedrich: Die Bedeutung der Psychologie fur die
Bekampfung des Verbrechen 1915.
O právnických osobách jako subjekt. trest. činů: Mestre: Les personnes morales et le probleme de leur responsabilité pénale, 1899; HaJter: Die Delikts- und Straffahigkeit der PersonenVerbande 1903; Fricke: Die Deliktsfahigkeit juristischer Personen und anderer Personenverbande im Strafrecht; Marburg. Diss. 1930.
O opilství: Lóffler: Die Behandlung der in der Trunkheit begangenen Delikte nach osterreichischen Rechte. G. Z. 1906, LVII, 369; Stooss: Unmundige und Vollberauschte, O. Z.
1914, V, 57; Goubran: L'infiuence de l'ivresse sur la lesponsabilité pénale, 1925.
Čáda: O trestní příčetnosti. Zprávy Spol. pro vědy stát. a sociál. Praha 1896; Drbohlav:
Jaký význam mají duševní choroby pro právo trestní? P. r. 1904-05, VI, 123; Heveroch:
O některých alkoholických poruchách duševních a jich významu v právu trestním. P. 1904,
XLIII, 857; Ráliš: Studie o příčetnosti. Knih. práv. fak. Komenského univ. sv. 33. Bratislava
1931; Taxis: O trestní přičítatelnosti. P. 1862, !, 241; Tlamich: K otázce nepříčetnosti v osnově
trestního zákona. Zpr. 1908, XVII, 118; Weis: Príčetnost v tl'estnom právu. V. 1925-26,
VII, 185, 230.

45. Nedostatek

věku.

Poněvadž duševní schopnosti se vyvíjejí pozvolna a individuálně různě rychle,
mělo by se vlastně v každém případě zkoumati, zda mladistvý pachatel již
dosáhl potřebného stupně duševní dospělosti. Jako, v jin~choborech právních

bývá však i v trestním právu stanoven:-a určitá věk()Vá~br"áifťce, až do které se
pokládá za vůbec nezpůsobilé k právnímu jednání, pro obor trestního práva
závažnému; poněvadž pak, jak bylo řečeno, v trestnhnprávu splývá způsobi
lost k právnímu jednání se způsobilostí právní, jsou děti do této věkové meze
pokládány za nepříčetné.
Podle § 1 a 2 zákona Q1:restní111_s()lHlnictvínad ml~4ť::~í Č. 48/31 Sb. seroze:
znávají nedospělí a .mladistvL Ned
v
(dodokonáného ·14. roku) se pokládájC
za nepříčetné a může tu jen pó
s y soudce naříditi určitá opatření výchovná
nebo léčebná, a to i když se dopustí činu jinak trestného, i když se z jiného
podnětu přesvědčÍ, že je toho zapotřebí k jeho záchraně. Ml . tví od dokonanéhoH~4()íi()~onaného 18. věku po?~éhají zvláštním pře
otů zákůna.
Věk 1~1ef je významný potud, že !l!~~$.toupil-1i mladistvý odsouzený trest
zavření v polepšovně do důkonanéhó19. růl{u, určí ministr spravedlnosti, zda
má trest býti vykonán v polepšovně nebo v jiném ústavě.laké lze jen do tohoto
věku (ov~em zva č.\l;/lSpácha~ý před dokonaným 18. ~okem~41'1~r~sI~l?:I~gg{,Jit~
a odpada úlozeJ~:p.~ragnlb~<;L~,§W za nedobytny trest penezlty, po pnpade
nahrazení jeho střežením a přiměřeným zaměstnáním podle § 9 (§ 24, odst. 4
t. z.). Věk 21 let jest významný potud, že jen do tohoto věku se trest zavření
vykonává zpravidla v polepšovně. Starší osoby mohou v polepšovně zůstati jen,
jde-li o krátký zbytek trestu a není-li se obávati zhoubného působení na spoluvězně. Také lze po dokonaném 18. roce (ovšem za čin dříve spáchaný) uložiti
dítě
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zavření

jen, lze-li vykonati trest nebo značnější jeho část do dokonaného 21. roku.
Qs:hra,nllá výchova rovněž nemůže trvati přes dokonaný 21. rok věku.
Osoby-dospělé se pokládají až do důkazu opaku za plně přfčetné. Toliko
věk mladistvý do . dokona ého . roku 20. (při přečinech a přestupcích věk nell
dospělosti blízkÝ;:::§"21f;fá:fmr)ešiěvýznam jako polehčující okolnost (§ 46a),
vylučující zvláště uložení trestu smrti a doživotního žaláře, místo nichž tu
nastupuje těžký žalář od 10 do 20 fet. (§ 52, žalář od 5-20 let při stanném právu
podle § 442 trest. ř.; viz však § 7, odst. 5, 8, odst.4 a 28, odst. 2 zák. na ochranu
republiky.) Také jest podle § 2 zákona o zahlazení odsouzeni č. 111/28 Sb., pří
pustné zahlazení odsouzení pro čin spáchaný ve věku ci2~dx~,~liJet bez ohledu
na výši uloženého trestu; podle § 16, odst. 3 zák. ol.vru~ČnéJkhvěa padle
§ 35 zák. naloéhranu republiky je u osob mladších 18 let p()ci11!Í11~l1éQd~ouzení
přípustno i účinů, u nichž je vyloučeno, jde-li o pachatere'staršílio~
Počítání věku se děje podle kalendáře (čl. VIII. uvoz. zák.) a momento ad
momentum. Poněvadž však okamžik narození zpravidla nelze zjistiti, nutno
podle zásady in dubiis pro reo počítati celý poslední den ve prospěch obviněného.
Wegner: Jugendrecht 1929; Hartung: Die strafrechtl. Behandlung der Jugendlichen und
Minderjahrigen (Festgabe fůr Frank I. 539) 1930; Badstilbner: Jugendstrafrecht und Wohlfahrtsverwaltung 1920; Ed. Spranger: Psychologie des Jugendalters, 5. vyd. 1925; Mittermaier:
Die Behandlung jugendlicher Ubeltater im Strafgesctz 1902; Loffler: Die strafrechtliche Behandlung Jugendlicher 1908; Gruhle: Die Ursachen der Jugendlichen-Verwahrlosung und
Kriminalitat 1912; Wulffen: Das Kind. Sein Wesen und seine Entartung 1913; Stuve: Die
strafrechtliche Behandlung der Jugendlichen in England 1914; Foltin: Jugendstrafrecht. PJZ.
1930, X, 678. Komentáře k něm. zákonu o trestním právu mládeže z r. 1923 vydali: Francke:
(2. vyd. 1926), Hellwig 1923, Kiesow 1923.
Balcar: Ochrana a trestání mládeže v Jugoslavii. P. o. 1929, XII, 28, 72; Boxan: Zločinnost
mladistvých na Ostravsku v posledním pětiletí. Pm. 1929, VIII, 137, 163; Červenka: Nové
směry v soudnictví nad mládeží. S. L. 1924, V, 1,21; Ečer: Hlavní intence zákona o mladistvých.
S. L. 1932, XIII, 23; Fryc: Platí dosud nařízení ministerstva spravedlnosti z 20. listopadu 1902,
č. 51 Věst.? S. L. 1922, III, 118; Glos: O mládeži provinilé. Pm. 1923, II, 35; Goldmann: Nový
čsl. zákon o trestnom súdnictve nad mládežou. Slov. práv. knih., sv. 1. Prešov 1931; Jirásek:
O osnově trestniho soudnictví nad mládeží. S. L. 1931, XII, 3; Kallab: K moderním snahám
o zlepšení veřejné péče o mládež se stanoviska trestniho práva. Přehled 1910; týž: K nauce
o příčetnosti se zřetelem na trestní odpovědnost mládeže. Sbor. 1920, XX, 60; týž: O nakládání
se slabomyslnými mladistvými dle platného trestního práva a požadavky moderní kriminologie.
Předneseno na I. českém sjezdu pro péči o slabomyslné a školství pomocné v Praze 1910; týž:
O osnově zákona o trestání a trestní ochraně osob mladistvých. P. r. 1908,181,210; týž; Přípravy
ke zvláštnímu trestnímu právu osob mladistvých. Ped. r. 1910; týž: Příspěvky k dějinám trestního práva mládeže. Pm. 1922, I, 19, 50, 98, 206, 241, 269, 298; 1923, II, 14, 46, 72, 103, 137,
171, 204, 238, 269,300; týž: Stručný výklad zákona ze dne ll. března 1931, č. 48 Sb. z. a n.
o trestním soudnictví nad mládeží. Nakl. Právník. Brno 1931; týž: Základní problémy trestního
soudnictvÍ nad mládeží. Roč. 1929, VIII, 28; Kučerová: Instituce ochranného dozoru podle
zákona o trestnim soudnictvÍ nad mládeží. S. L. 1933, XIV, 23; táž: Praktické zkušenosti v péči
o provinilou mládež v rámci nové úpravy soudnictví nad mládeží. S. L. 1932, XIII, 147; táž:
Příčiny kriminality mladistvých. Pm. 1932, XI, 269; Miřička: Nové směry v soudnictví nad
mládeží. S. L. 1924, V, 1; týž: Péče o mládež soudně stíhanou. Publ. Mor. zem. komitétu pro
děti. Brno 1923; týž: Pomocnictví při budoucích soudech mládeže. Pm. 1922, I, 9; týž: Otázka
pomocných zařízení pro péči o mládež provinilou, hledíc na zákon o trestnim soudnictví nad
mládeží. Věst. 1931, vn, 105; týž: o úřadovnách pro péči o mládež soudně stíhanou. Pm. 1923,
II, 2; týž: Slabomyslná mládež s hlediska reformy čsl. práva trestního. Pm. 1923, II, 38, 67;
Miřička-Scholz: O trestním soudnictví nad mládeží. Kompas. Praha 1932; Nový: Zpětnost
mladistvých provinilců. Pm. 1933, XII, 242; Pek: Mladiství zločinci. Pm. 1927, VI, 74, 110,
173, 232, 258, 281; Pintera: K zákonu o mladistvých č. 48/1931 Sb. z. a n. S. L. 1932, XIII,
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38; týž: Zkoumání trestní odpovědnosti osob mladistvých. V. 1931-32, XIII, 122; Prušák:
O příčetnosti osob mladistvých a jich potrestání. Nakl. Otto. Praha 1899; Smrčka: O příčinách
kriminality mládeže. Pm. 1925, IV, 65; týž: Zákon o mladistvých provinílcích v praxi. S. L.
1932, XIII, 2J; S. V.: K zákonu o mladistvých č. 48/1931 Sb. z. a n. S. L. 1932, XIII, 3; Zucker:
Kriminalistické i:rty zejména se zřetelem k zločinné a spustlé mládeži. Nakl. Bursík a Kohout.
Praha 1894.

46. T. zv. zmenšená

příčetnost.

Ylite~atuře byl
označují ony stavy

veden spor o t. zv. zITlť:llš_~Epu_příčetnost. Tímto názvem se
duševní, jež nelze označiti za zcela normální, při nichž však
?též nedostoupila porucha takového sttllpně, aby sc4oP11o~t pozna!i trestnost činu
: a vůli podle tohoto poznatku ovtrcťnBliti;'byla tryloučená .(ná'p!'. chronický
alkoholismus, neurasthenie, hysterie a pod., podle některých i věk mladistvý).
Toto učení o zmenšené příčetnosti se zakládá na nedostatečném rozlišování
pojmů přírodovědných od pojmů právních. Se .. stanoviska medicin~lního jsou
nepochybně mezi d~ševním zciravím a duševn1cl1orobou"přecho~cr~é~Í:~pně, kde
pak mluvíme o zhoršeném,
zaiavCPřrčei!icii~vŠáknení určitý zdravotni stav, nýbrž..j.e._určité postavení_R~~Y11i,_totiž..zpil~QhilQsJ,..QdpQyld;ni~gsvé
činY: .. Tato způsobilost tu je nebo není, nějakou zmenšenou způsobilost si nelze
é právnicky mysliti. Ovšem, mohli bychom podle analogie omezené svéprávnosti
f,W\', .. ""'_"~.- konstruovati pojem omezené příčetnosti, tak, že by pachatel odpovídal jen za
určité činy, jako tomu bylo podle § 237, podle něhož nedospělí odpovídali
před trestním soudem jen za zločiny. Novější trestní práva však již neznají
podobných omezení trestní odpovědnosti na určité trestné činy a také tam, kde
literatura mluví o zmenšené příčetnosti, nemá zpravidla na mysli těchto případů,
nýbrž případ, kde se činí osoba, určitým psychickým nedostatkem stížená, odpovědnou za své činy, kge:všakpociťujeme přece normální trest jako nespravedl·'nost. TuvŠikneľze mluviti o zmenšené příčetnosti, poněvadŽ právě předpoklá-dáme, že ona osoba má odpovídati za své činy, že je tedy příčetná ..:Mejge tu
vůbec o otázku příčetnosti, nýbržQ.gtázku trestnosti, a sporo .t. zv. zmenšenou
p~íčetnost s~ ~ámj~víj~~~.1}Q.~i~iJ9;?A2C:.g~;~t sl'?~_o to, ja~ým tre~tním ~pat~e
mm podrobItI osoby, Jez vykazuJlce JaKesl nepravidelnostI ve svem dusevmm
životě, nejsou s to, aby na normální trest reagovaly způsobem, jejž tu jinak

zmelm:nem

předpokládáme.

Chybná konstrukce zmenšené příčetnosti vedla pak k chybnému řešení této
otázky. Vyvozovaloť se z toho, že příčetnost je zmenšena, že takové osoby mají
býti trestány mírněji. UvědOlníme-li si však, že tyto osoby jsou zcela příčetné~
t~ l právně odpovědné,nemáme důvodu, proč bychom zásadně hájili mírnějšího
jejich potrestánLJ~jicllpsychicl3:ézvláštnosti mohou jen odůvodniti, abychom
p~o ně volili zyl@gIÍ, jim přiměřené tresty, jež by mohly míti do jisté míry ráz
léčebného opatřénl~ na př. u chronických alkoholiků, nebo opatření zabezpečo
vacího, na př. u hysteriků.T()jev.š8,kjiž otázka kriminálněpo~itická.
Wilmanns: Die sogenannte verminderte Zurechnungsfiihigkeit als zentrales Problem der
Entwurfe zu einem deutschen St. G. B. 1927; /l.Jezger: Personlichkeit und strafrechtliche Zurechnung 1926; Gottschalk: Materialien zur Lehre von der verminderten Zurechnungsfiihlgkeit
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1904; Schultze: Psychiatrie und Strafrechtsreform 1922; Birnbaum: Die psychopathischen
Verbrecher, 2. vyd. 1926; Aschaffenburg: Die Sicherung der GeseUschaft gegen gemeingefahrl.
Geisteskranke 1912.
Skřipský: Zmenšená příčetnost (duševní méněcennost). Zpr. 1910, XIX, 257.
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47. Pojem viny.
Slovem "vina" se označují nejen v obecné mluvě, nýbrž i v odborné literatuře
velmi různé pojmy, a nelze dojíti k ujasnění, dokud tu nebude dohody o terminologii. Označujeme-li vinou vůbec trestný čin (ve rčení: vina a trest), podmínku trestání, pak je tento výraz zbytečný, poněvadž/stejný myšlenkový obsah
označujeme slovem zločin, trestný čin a pod. Častější je, že "vinou" označujeme
nehodnotný úsudek o psychických pachatelových stavech, jež se projevily v činu;
mluví se tu' (Tesař) o symptomatickém významu trestného činu, když se chce
vyjádřiti myšlenka, že trestný čin nám umožňuje, abychom si učinili obraz
o pachatelově duševním životě, jmenovitě o stupni jeho společenské nebezpečnostÍ. Stupeň, jejž podle tohoto hodnocení se stanoviska společenské bezpečnosti zaujímá pachatel po své psychické stránce, označuje se též vinou.
V jiném, ač do určité míry příbuzném smyslu mluvíme o vině, majíce na mysli,
zda podle duševních vlastností pachatelových a okolností činu je se možno do
něho nadáti jednání právu odpovídajícího.J Nyní učení o vině, velmi rozšířené
zvlášť v Německu, mluví tu o "Zumutbarkeit". (Goldschmidt, Mezger.) Vinu
tu zjišťujeme jako odpověď na otázku zda a pokud se v činu prójevila pachatelova osobnost; vina je tím menší, čím lze čin více vysvětliti vnějšími podmínkami a méně osobními pachatelovými vlastnostmi. Při všech těchto pojmegĎ_..
jest vina cosi nehodnotného, její poznání není jen zjištěním určité (psychické)
skutečnosti, nýbrž zároveň i negativním hodnocením těchto skutečností.~E~in~
je tedy vždy prvek,popisný, psychologický a prvek normativní, totiž hodnotný
úsii.děk;~Že·úik;
jákj5ádiateI uplatnil· švEauševnfšc1i6pnošti;jéUpIátnm'
neměl.v
'.
.. -" -__ ,,_ "
Tam, k e~Q..sIJ~.;I.luak~.d.:u.s~l'.Jle~z;l:t.l,~n~nL.y,lJl}". Tlm zase v nauce o vme
se vrací otázka po svobodě a nesvobodě lidské vůle, o níž jsme náhoře ukázali,
že je to otázka právnicky neřešitelná, poněvadž právnická otázka vždy míří
k tomu, zda něco má nebo nemá býti, předpokládá tedy mo~nost něčeho jiného,
""",,,'~ ~h"

"~d'-~".--' 'C - ' : . )

; - - -

{j""Ak -

~.'. ·_·;-o~---·----"

_V~. -'--V~·_~·_~_--V~M,r,' ~-

._,~,--

~;~~_"."_,_~.v._,

._A,_' _.' •• u','_._

,._",.

V "

-~

než co se stalo.
'._L"
Víme-li nyní, že v pojmu viny je prvek psychologický i prvek normativní, že
bytost, jež by nebyla s to rozlišpvati, co má a co nemá býti, by nikdy nemohla
dojíti k poznání viny, musíme si ujasniti, podle jakých norem se děje hodnocení
při vině. V tom je mnoho nejasností, poněvadž většina spisovatelů při slově
"vina" mimoděk myslí na normy etické nebo v novější době na postuláty politické. Uvidíme sice, že toto hodnocení není bezvýznamné, ale v zájmu jasnosti
musíme přece zdůrazniti, že právnické myšlení je hodnocení v rámci daného
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positivního právního řádu. Proto nemuzeme souhlasiti s těmi, kdo činíce pn
trestném činu rozdíl mezi objektivními (vnějšími) a subjektivními (psychickými)
jeho znaky, vyhrazují název skutkové podstaty souboru vnějších znaků, a učí
pak, že toliko skutková podstata musí býti protiprávná, kdežto po subjektivní
stránce tu musí býti "vina". Tím sami si problém viny komplikuji do neřeši
telnosti, poněvadž uznávají-li, že ve vině je prvek normativní, marně se ohlížejí
po normách, jimiž by subjektivní stav pachatelův hodnotili, až je nacházejí
v určitých postulátech kriminálně'politických na př. v jeho sociální nebezpečno
sti, nebo v tom, že do něho lze se nadíti, že se činu zdrží (Zumutbarkeit). A přece
z obecné právnické metodologie vyplývá, že právnicky hodnotiti znamená
hodnotiti podle platného právního řádu. Jsme-HsTpakvědomi, že "SKtffKOVOU
podstatou" nejsou jen hmotné znaky trestného činu, nýbrž soubor všech hmotných i psychických znaků, a že tyto jak hmotné tak psychické znaky v sobě
obsahují, jsouce obsahem právní normy, hodnocení se stanoviska právního
řádu, docházíme k závěru, že vina ve smyslu trestního práva jsou psychické
skutečnosti tvořící součást skutkové podstaty trestného činu, jeví-li se, jsouce hodnoceny se stanoviska právního řádu, protiprávnými. Pravíme, že tu jde o "psychické
skutečnosti tvořící součást skutkové podstaty trestného činu", že tedy i po psychické stránce jsou skutkové podstaty typisovány důsledkem požadavku, že za
zločin můžeme považovati jen jednání, jež bylo zákonem za zločin prohlášeno.
Ovšem, tato typisace se děje většinou typisováním vnější stránky trestného jednání a vnitřní stránka je typisována zpravidla jen tím, že se uvádí vztah duševního života k výsledku (pachatel musil chtíti druhého usmrtiti; svým jednáním
přivodil smrt, již nechtěl, ale s níž jako s možným následkem svého jednání měl
počítati a tato možnost jej měla od jeho jednání zdržeti).
Můžeme tedy vinu definovati jako vztah mezi duševním stavem pachatelovým
a výsledkem, utvářený tak, že pachatele čz"níme odpovedným za výsledeE'}akojiné
náležitosti trestného činu jest i vína jJ()je111 právní a ,w~j tedy na mravních
a sociálních názorech v zákoně projevených, jaký vztah mezi duševním životem
a výsledkem pokládáme za vinu. Jen proto, že duševní stránkazlóčinného jednání je zpravidla typisována jen svým vztahem k vnější stránce, má soudce při
právním hodnocení psychické stránky jako viny mnohem menší oporu v tekstu
zákona než při hodnocení stránky vnější jako deliktu. To vysvitne zvláště v nauce
o nedbalosti.
Nepřispívá k vyjasnění věci, jestliže Goldschmidt, a jej doplňuje Liszt-Schmidt (str. 224)
uznávají sice, že i pro vinu je právo rozhodné, ale rozeznávají dvojí funkci -práva. - Funktion
des Rechtes als BewertungsmaBstab und seine Funktion als Bestimmungsgrund: "Jene Funktion
greift jeglichem menschlichen Handeln gegenilber Platz ohne Rilcksicht auf die personliche
Artung des Handelnden; diese dagegen :findet ihre Grenzen an dem psychophysischen Konnen
der 1vlenschen und ist daher auch in ihrer normativen Geltung begrenzt; denn als ein an den
inneren Menschen gerichtetes Sollen, als Pfiicht, tritt das Recht (in seiner Funktion als Bestimmungsgrund) nur so lange und insoweit auf, als mit Rilcksicht auf die (in ihrem psychophysischen Konnen nur dnmal begrenzte) menschliche Natur ein "Sich - richten" mogIích ist.
Insofern ist der Satz richtig: "Du soUst; denn du kannst." Právo "als Bestimmungsgrund"
patří k psychologické stránce viny, nikoliv k její stránce normativní; že člověk může a tedy má
se říditi normou, je předpokladem normativního myšlení, nikoliv vlastností psychického dění, iež,
mluvíce o vině, činíme objektem normativního hodnocení.
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48. Formy viny, zvláště úmysl.
Po všechně si možno jednotlivé formy viny představiti jakos~up~id vztahů
Il1~~ivgitřníJpsy<::hi<::lmu2a mezi vnější (fysickou) stránkou zločinného jednání,
.při.lližj~4~pólem jest případ, kdy pachatel, výsledek za trestný prohlášený si
1\I'tegstavóval a ~11i:el, druhým pólem, kdy si ho'1?:~představoval, ač si jej předsta
, viti měl, ani ho nechtěl, a přece jej svým jednáním přivodil. Budeme tedy při
odstupňování forem viny přihlížeti jak k\!pťelektuální stránce tak k\gliíí stránce
duševní činnosti.
/
./
Podle toho, zda pachatel výsledek přivoditi chtěl nebo nechtěl, členíme formy
viny na dvě skupiny, totiž na\úmysl a nedbalost.
Nepochybno jest, žeza úmyslný dlužno pokládati ten čin, při němž si pachatel
výslede~!představi1 a jej (clJtěl. To jest též stanovisko našeho positivního práva,
jež v §Ir~rak. požaduje k~-úmyslu, aby pachatel výsledek rozvážil a proň se roz1!Q.d1C§7b uh. ponechává definici úmyslu vědě). Toto pojetí úmyslu nazýváme
\Tolní teorií. Někteří, jako Liszt a Frank, postavili proti ní !~.oriipřed~taY9y~a(;í,
učíce, že Úmyslné jest též jednání, při němž si pachatel výsleaei;který přivodil,
sice představil, aleI?:echtěI j~j. Při jasném znění našeho § 1 je dlužno tyto pří
pady z kruhu úmyshivýioučlti. De 1ege ferenda by bylo proti této široké teorii
o úmyslu namítnouti; že směšuje pod tímže pojmem úmyslu případy kriminálně
politicky přece jen příliš rozdílné. Neboť pachatel, jenž si výsledek, který při
vodil, sice představil, ale nechtěl jej, jest snad nerozvážný, lehkomyslný, ale není
tak špatný, jako ten, jenž si onen výsledek představil a chtěl jej.
Ovšem máme, definujíce úmysl jako představu a vůli zločinného výsledku, na
mysli toliko případy nejkrajnější. Vztah duševního života k výsledku nebývá
vždy tak jasný, jak zde předpokládáme. Intelektuální stránka, totiž představa
výsledku, může býti vice nebo méně jasná. Neboť pachatel nepracuje jen se
zjištěnými skutečnostmi; na jejich základě si musí utvořit úsudek pravděpodob
nosti o tom, zda za daných okolností jeho jednáním bude nebo nebude přivoděn
výsledek. Tato pravděpodobnost může zaujímati celou stupnici od jistoty*) přes
různé stupně možnosti až k pouhé domněnce.
Mohu viděti svého nepřítele před sebou, mohu se domnívati, že jest to osoba, již nejasně
vidím, že jest skryt Z:;l křem, mohuj:lokl<Ídati za možné, že jest za křem, a mohu míti za to, že není .
nemožné, že tam jestU;i!.~E:~i\Tolní stránka duševního života může býti více méně jasná a kolísati
mezi j:leYllym rozhodnutím přes naději, přání, schvalování až knaprosté lhostejnosti. Mohu v hořejším j:lříkladě chtíti nej:lřítele usmrtiti, mohu si j:lřáti, aby má kUlká; jíž mířím j:lO jiném před
mětu, jej zasáhla, mohu konečně vystřeliti s myšlenkou, že jest mi lhostejno, zasáhne-li střela
onoho nepřítele nebo zvěř. Jak patrno, přecházejí psychologicky tyto duševní stavy zcela povlovně, bez ostré přervy, jeden v druhý.

Mezi těmito stupni jsoujakpo intelektuální stránce tak po volní stránce rozdíly kvantitativní, nikoliv však kvalitativní. Pro účely trestního práva však potřebujěmejakésip~~é meze, kde právě úmysl se končí.A:_~ojlto mezí jest
podle positivního práva stav, kde pachatel výsledek pokládal za pravděpodobný
~á~D, a jemu před jinými dal přednost (P.J:'l~s,t~.~~!!gql).
*) úsudek pravděpodobnosti 100% nesmíme s přívrženci teorie představy ztotožňovati
s chtěním. I tam, kde vím jistě, že výsledek nastane, uplatňuji jen své intelektuální schopnosti;
abych jednal,~ 'llUSÍ k ním přistouj:liti chtění.
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\ Do tohoto pásma spadají tedy dva rozdílné případy úmyslu, totiž úmysl přímý
~dolus directus), a úmysl eventuálný (dolus eventualis). O úmy~ltLJ2řjmi~ID"
iiiliiYlm~Jall1JIDJ~~$i pachq,X~LVÝsl~ci~k:pfedst{lyil (třeba jen jako pra,Yciěp.Qdobný),
~~btěLjJ~ipJiv:pditi." Q .. :Úm~lu~;:y:eJltuálnélJl"mlmrJmeJehciy.,"předst{lyil:IL.si
.pachateL:4sk..ru:k"Jakp~. možnÝ·".~LJchváliHLiej~J!1:í)~J2řlll~g~J'd~.~.J2L,,!l:~.~!~l. Na
příklad: Střelec vidí, že za křem se něco hýbe, pokládá za možné, že to je jeho
nepřítel, i střelí tam v přesvědčení, že je-li to zvěř, bude spokojen, je-li to jeho
nepřítel, bude mu to také vhod.

49. Nedbalost.
Od úmyslu se liší nedbalost (culpa) tím, že tu pachatel výsledku pro trestný
čin ro'zhodného nechce (ani eventuálně), Jest pak možné, že tento výsledek si
buď pfkdstayoya] (ovšem jen jako možný, poněvadž kdyby si jej byl představoval
jako jistý a přes to jej podnikl, nebude možno tvrditi, že ho nechtěl), anebo jl~.::'
~~~oněvadž tu předpokládáme, že výsledku nechtěl, nemÍlžě jeho
vina spočívati v tom, co v okamžiku čínu chtěl, nýbrž v tom, že nepřihlížeje
ve svém chtění k možnosti škodlivého výsledku,:p.QIJ.JlilJlěiakQ.l,L,P!u::i:!Jll~tat.
Nedbalost jako forma.viny spočívá tedy v tom, že si pachatel škodlivý výsfedek
představil jako možný, a tato představa jej nezdržela od činnosti, třeba zcela
dovolené, z níž onen výsledek potom nastal, anebo že si ho vůbec nepředstavoval,
ale za daných okolností představiti měl a tato představa jej měla zdržeti od jeho
činnosti.

Nedbale tedy jedná jak střelec, který vida, že za křem se něco hýbe, pokládá za možné, že
je to člověk, doufá však, že je to zvěř, a tak lehkomyslně vystřelí, jako střelec, který věda, že
za křem vede veřejná cesta, vystřelí, aniž se přesvědčil, nejde-li někdo po té cestě a tak svou nedbalostí někoho usmrtí.
.

Jak patrno, připínají se případy nedbalosti přímo kpřípadŮmeventuálného
v tom, žepřievt:nt11~lnérrl1íIl1yslupac:hatel mož ' .šk;odlivý výsl€aě1<ldade aspoň na roveň dovoleného výsledku, a přes to svou innost
podnikne, kdežto při nedbalosti pokládá škodlivý výsledek za méně pravdě
podobný než výsledek dovolený a neschvaluje ho, to jest propffpad, že by
nastal, pociťuje jej jako cosi, co nastati nemělo.
N.edbalQst, .. ,pfi,uiž,p,a.~ha1;~1 . . yý!>k4~~.J~~~~hce",.»..Qlslágá~~ móžnJ'r.,.

úmyslu.~22:st.íl spočívá

N

-ll~ámf' ,ZtJUllll~
Někteří, jako Miřička, mají za to, že kriminálně politicky by bylo účelné případ
zpupnosti s případem dolu eventuálného sloučiti ve zvláštnífřetí formu viny,
jež by tedy byla ~tředem mezi úmyslem a nedbalostí a již ozna'čUTCJako J.~.zv:,
vědomou vinu.*) Positivní právo se však spokojuje již po příkladu římskéhó
práva dělením forem viny ve dvě základní formy, a novější zákony se snaží
potřebě, jíž by vyhovovala konstrukce třetí formy viny, .:y.Yh2~ětL tím, že vy*) To by bylo zvláště účelné při ohrožovacích deliktech, kde případ, že by pachatel přímo
chtěl nebezpe~í přivoditi, bude řídkou výjimkou; naproti tomu je typické, že pachatel svůj čin
podnikl, ač věděl, že jím vzbudí nebezpeČÍ; dokázati pak v konkretním případě, zda schvaloval
nebezpečí nebo doufal, že nenastane, bude obtÍžno. V tom smyslu zná nyní "vědomost" § 18
zák. o potírání pohlavních nemocí, § 6 odst. 3, § 9 odst. 2, § 13, 20, 17 č. 2 zák. na ochr. republ.
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mezují trestní sazby na úmyslné zločiny a jim odpovídající delikty kulposní
tak, že do sebe za§ahují, t. j. že nejlehčí případy deliktů úmyslných jsou mírněji
trestné než nejtěžší případy kulposních deliktů. Tím se dosahuje toho, že čin,
spáchaný cum dolo eventua1i, může býti stejně trestán jako čín, spáchaný ze
zpupnosti.
Přípaqy nedbalostilišime_ pak v hrubou a lehkou nedbalost, čili nedopatření
(culpa lata a culpa levis), podle stupně pravciěpoci(lQ!!Qsti, s nížz předsevzatého
jednání výsledek nastal te~dy podle stupně nerozvážnosti, s níž pachatel svůj
čin J?ředsevzal. ()by~ein:ě s~ culp~ h!t::i. ztotožňuje s lUxuriíL!a~žt_docházíme
ke ""řenl,.stt:tPl1ům viny, totiž ke\gvěma druhům úJi!1yslu, úmysju přímému
~arněmu;a~Kedvěma druhům nedbalosti, totiž\zpupnosti a"nedopatření.
Pbkud jde o nedbalost, nemá náš zákon o ní obecného předpisu. Ze zvláštních
př~9Pisů při jednotlivých trestných činech uvedených je nejdůležitější předpis
§3:?Ji,ač tu případ nedbalého přivodění škody je smíšen s případem nedbalého
přivoděni nebezpečenství, jež je podle tohoto předpisu trestné, nastane-li objektivní podmínka trestnosti, totiž smrt, nebo těžké ublížení na těle. Poněvadž tedy
nedbalost není v zákoně ~~!!!l-52Y~B~) je věcí teorie, aby z jednotlivých předpisů
tento pojem vyvodila, jaK se sÚtÍo·nahoře.
Úmysl a nedbalost jsou jediné formy viny našemu právu známé. Při každém
trestném činu musí tedy býti dána některá z těchto dvou forem viny. Tomu
neodporuje ani předpis § 238, který míní jen vyjádřhi myšlenku, že určité pře
činy a přestupky jsou tak definovány, že stačí, vztahuje-li se vina na pouhé
přestoupení policejních předpisů, takže tu nezáleží ani na tom, že další výsledek
nebyl zaviněn, ani na tom, zda ono přestoupení předpisů se stalo úmyslně
nebo z nedbalosti. Tak v případě § 338, 426 a 427.

a

LóYfler: Schuldformen 1895; Sauvard: Le dé1it d'imprudence, 1899; Hippel: Die Grenzen
von Vorsatz und Fahrlassigkeit 1903; Hajter: Strafrecht und Schuld 1923; Erik Wolf: Strafrechtliche Schuldlehre 1. 1928; Felix Kaujmann: Die philosophischen Grundprobleme der
Lehre von der Strafrechtsschuld 1929; Engisch: Untersuchungen Uber Vorsatz und Fahrlassigkdt
im Strafrecht 1930; Schaffstein: Die Behandlung der Schuldarten im ausliindischen Strafrecht
sdt 1908 (Strafr.-Abh. 232) 1928; o dolu eventuálném v. Liszt: Aufsatze II. 251; Raoul-Duval:
Du dol éventue1 1900; Fauconnet: La responsabilité, 1920; Baixas: L'évolution de la notion
du dol ... , 1920; Liepmann: Die Reform des deutschen Strafrechts (Hamburger Schriften
seš. 2.) 1921; Runck: Dolus eventualis (Wiirzburg. Diss.) 1929; proti tripartici forem viny:
Lorenz: Die Dreiteilung der Schuldformen und ihre Auswertung in den tschechoslovakischen
StrafgesetzentwUrfen von 1926; 1930; Hippel: Deutsches Strafrecht II. 322 p. 5; Grossmann: Grenze von Vorsatz und Fahrlassigkeit 1924; Kaufmann: Diephilosophischen Grundprobleme der Lehre von der Strafrechtsschuld 1929.
Miřička: O formách trestné viny a jich úpravě zákonné 1902; Čadek: Jaká zodpovědnost
spadá na pacienta (medium) a jaká na operátora z činů trestných v hypnose nebo posthypnose
vykonaných? P. 1899, XXXVIII, 841; Drbohlav: Formy viny trestné, ručení za nastalý výsledek
podle návrhu nového zákona trestního a vnitřní stránka činů lidských vůbec. P. 1908, XLVII,
133, 881; týž: Jaké jsou formy trestné viny dle osnovy nového zákona trestního? P. 1922,
LXI, 97, 140; týž: O vnitřní stránce lidských činů vůbec a trestných zvláště. Sbor. 1905, V, 128;
Havelka: Dolus aneb zlá mysl. P. 1862, I, 301; Havlíček: Vědomé jednání podle obojího trestního
práva platného v čsl. republice a vědomá vina podle přípravných osnov trestního zákona a zákona
pfestupkového. P. 1930, LXIX, 601, 633, 665, 697; Miřička: Formy trestné viny v osnová,.h.
Cas. 1921, IV, 330; týž: Odpovědnost za výsledek v přípravné osnově trestního zákona. P. 1911,
L, 333, 381; týž: Trestní vina a vztah příčinný. Sbor. 1904, IV, 459; Zucker: O úmyslu dle
osnovy nového trestního zák. P. 1879, XVIII, 826, 850; týž: O významu zlého úmyslu (dolus
repentinus). P. 1867, VI, 701.
'Trestní právo 4
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při

úmyslu a nedbalosti.

Že nedbalost není myslitelná bez porušení nějaké povinnosti a tedy normy~
tuto povinnost ukládající, vyplývá již z její definice. Obtíž ohraničiti nedbalost
od případů, kdy pachatel vůbec nenese viny (náhoda, neštěstí), spočívá v tom,
že piavnl řád, i když nedbalost definuje (jako v § 335 rak., kdy ovšem nejde
o nedbalé usmrcení resp. těžké ublížení na těle, nýbrž o nedbalé přivodění nebezpečí), nedovolává. se jenpositivních předpisů (právních ("podle předpisů
zvláště vyhlášených"), nýbrž recipllje i normy jinýdií životních poměrů ("podle
svého stavu, úřadu, povoláni, své živnosti, svého zaIfiěstnáni nebo-vůbec podle
svých zvláštních poměrů"), ano ukládá obecnou povinnost k opatrnosti ("podle
přirozených následků, které každý snadno poznati může"). Úkolem soudu tedy
při kulpě není jen zjištění určitých psychických skutečnosti (co si pachatelpředstavoval a co chtěl), nýbrž i vyhledání normy, podle níž se měl ve svém duševním
životě říditi (měl přihlédnout k dalším škutečnostem a možnostem, chtít něco
jiného než chtěl). K tomu nestačí znalost positivního právního řádu (nejen trestního práva, nýbrž i bezpečnostních předpisů na př. při provozování železnic,
továren, lékáren),.;!,l,jbrž třeb~L?i!l~lLLmirJl,912g.1rnQ§!k~kLllis!!gilli12!a~y!dlaJ2o'.,.YQlállLClex artis) na př. lékaři, obchodníku atd., nebo~~r~ukládají
při sportovních podnicích, ano musí míti dosti životních zkušeností, aby si
dovedl formulovati míru opatrnosti, již pospolitý život lidský předpokládá, nemáme-li se vzájemně poškozovati neopatrností, bezohledností k cizím zájmům.
Při tom jest důležité si uvědomiti, že určitá míra nebezpečí jest ve společenském
životě nutná, že by se život vůbec zastavil, ,kdybychom se při každém jednání
měli ohlížeti na zcela pravdě nepodobné, ale přece možné škodlivé následky
svého jednání. Odhadnouti tuto "normální míru nebezpečí" není vždy snadné:
Jakýmsi měřítkem je tu soudci, že normy, jež si tvoří, aby jimi hodnotil duševní
život pachatelův v činu se projevivší, jsou třeba z jiných oborůrecipované, ale přece
redpované normy právní, t. j. že tvoři s právním řádem myšlenkovou jednotu,
že nesmějí býti v kolisi s jinými normami život umožňujícími neb usnadňujícími.
S toho hlediska si musí býti vědom, že nedbalost není, jak se někdy učilo, ne- .
dostatek (správného) chtění. I ten, kdo jedná nedbale, chce a představuje si
něco, jenže my, posuzujíce výsek jeho duševního života, o nějž nám jde, ne-,
označujeme jej positivně tím, co si představoval a co chtěl, nýbrž negativně tím,
co si nepředstavil a nechtěl, při čemž hledáme normu, podle níž si to měl před
stavit a chtít. Kdo nalíčil ve sklepě na krysy jed, ten si něco představoval a chtěl
(usmrtit krysy); my však nehledíme k tomu, co si představoval a chtěl, ný~rž
k tomu, že si nepředstavil, ač si to podle norem obecně požadované-opatrnosti
představiti měl: že do sklepa chodí pro vodu děti, jež mohou z mlsnosti jed
snísti, a měl chtít učiniti opatření, aby se tak nestalo. Zde budeme mluviti o nedbalosti. Nebudeme však mluviti o nedbalosti, .jestliže sklep uzamkl, okna
zadrátoval a nepředstavil si, že do sklepa může paklíčem vniknouti zloděj
a z mlsnosti se otráviti. Rozdíl je právě v "normální míře nebezpečí". Pro míru
tohoto nebezpečí může býti rozhodný i poměr mezi významem toho, co pachatel
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chtěl, a pravděpodobností škodlivého výsledku. Čím je sociálně, kulturně, významnější

to, co pachatel chtěl, tím větší míru nebezpečí uznáme ještě za normální (pokusy s novými stroji, objevné výpravy a pod.).
Tím, že nedbalost charakterisujeme tím, co si pachatel nepředstavil a nechtěl,
tedy znaky, jichž duševní stránka jeho jednání neměla, podobá se po stránce
logické své konstrukce nedbalost(}PSlEPllutí~ a bývá proto v obecné mluvě s ním
směšována. Pro práVníka je však jasno, že rozdíl mezi úmyslem a nedbalostí
se týká vnitřní stránky čínu, d1.lševniho stavu pachatelova. Naproti tomu rozdíl
mezi konáním a opominutím se týká vnější stránky činu. Q,Ql'Q@nutí Inluvímetenkráte, když trestné jednání spočívá v tom, že pachatel n~QClniklčinnost,
již podniknouti měl. MůŽe tedy opominutí právě tak jako konání vyplynouti
jak z úmyslu tak z nedbalosti.
Nejasnost, pokud jde o logickou konstrukci pojmu nedbalosti (že tu totiž
skutečnost necharakterisujeme určitými positivními znaky, nýbrž znaky, jež jí
chybějí), vedla však také v nauce o vině k některým nejasnostem. Totiž, že sice
nedbalost předpokládá hodnocení lidského jednání (poněvadž bez normy stanovící, co si pachatel měl představit a chtít, nemůžeme jeho duševní život charakterisovat tím, co si nepředstavil a nechtěl), nikoliv však úmysl. Čili, že nedbalost vykazuje (jen) normativní prvky, úmysl však že má jen prvk}Tpsychlcké.
Tg)~ omyl úplně podobný staršímu učení, že jen konání je jednání, kdežto opominutí je porušení normy nejednáním. I úmysl obsahuje prvky normativní, t. j.
v normě, trestající úmyslné jednání, je obsaŽena norma, vztahující se na vnitřní
pachatelův žÍvot: nemáš chtíti tak jednati. Tam, kde není možnosti jinak chtíti,
není úmyslu, čilti'-přiúfuýslu musím psychickou stránku hodnotiti normou.
V tom vidím vlastní jádro učení, že k vině je třeba, aby správného jednání bylo
se lze do pachatele nadíti (Zumutbarkeit). Jen nesmíme zapomínati, že při
úmyslu je norma, jíž hodnotíme psychickou pachatelovu činnost, již obsažena
v definici trestného činu; poněvadž je zakázán, nemáš jej chtíti, a nemusíme ('
hledati další nějakou normu, jíž bychom jednání po psychické stránce hodnotili
jako vinu. Naproti tomu při kulposních činech, poněvadž nejsou charakterisovány tím, co pachatel chtěl, musí přistoupiti ještě další norma, z níž bychom
mohli vyvoditi povinnost k onomu určitému chtění, jehož nedostatkem jednání
hodnotíme jako zaviněné; kde takové normy není, není ani nedbalosti a tedy také
ani viny. Mám za to, že by vedlo k nežádouCÍm závěrům, kdybychom pod vlajkou
"Zumutbarkeit" také do úmyslu vnášeli požadavek ještě další normy, než tu,
jež již jednání prohlašuje za trestné, na př. normu, že člověk má jednati v souhlasu se svým charakterem. Tam, kde jako při stavu nouze, úmyslné jednání
netrestáme (prý pro nedostatek Zumutbarkeit) neděje se tak pro nedostatek
viny, proto totiž, že by za mimořádných okolností, jež nazýváme stavem nouze,
nebylo lze se do pachatele nadíti, že by jednal jinak, než jednal; za správnější
pokládám výklad, že i za stavu nouze pachatel jednal úmyslně a jest vinen, ale
že tu právní řád upouští od potrestání pro atypičnost činu, když trestá jen činy
typické.
.
Poněvadž konečně ve vině jsou jak prvky psychické, tak prvky normativní,
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může

býti otázka viny i otázkou skutkovou, tak otázkou právní, což má praktické
proces. (Jen právní posouzení podléhá zpravidla přezkoumání vyšší
instancí, nikoliv skutková zjištění.) Pokud jde při vině o psychické dění (před
stavy, chtění) jest jejich zjištění otázkou skutkovou; pokud jde o normu, s jejíhož
hlediska jsou tyto psychické skutečnosti hodnoceny jako úmysl nebo nedbalost,
jde o otázku právní, třebas, jak bývá při nedbalosti, soudce k zjištění normy (na
př. legis artis v určitém povolání) potřeboval pomoci znalců.
•
důsledky pro

Marcetus: Der Gedanke der Zumutbarkeit (Strafr. Abh. 243),1928; Goldschmidt: Normativer
Schuldbegriff (Festgabe fur Frank I. 428) 1930; historii lit erár. zápasu o psychickou a normativní
konstrukci viny vylíčil Liszt-Schmidt 1. 228; Preudenthal: Schuld und Vorwurf 1922; Mezger:
Strafrecht 373, 1931; k otázce vztahu "Zumutbarkeit" k neod. donucení viz Rittlerl66.
Milota: Normativní pojetí viny a přípravná osnova čsl. trest. zák. Sbor. PM. 1933, XXXIII,
485.
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protiprávnosti jako součást viny.
Je otázka velmi sporná,zdak vině náleží! vědomí protiprávnosti~ Že čin, má-li
býti trestný, musí býti jak po vnější tak p6~vÍ11třní stránce protiprávný, není
sporné. Sporné je jen, zda si pachatel musí býti Y~flom této proti12rávnosti.
Otázka se týká ovšem především úmyslu, kde zní, zda stačÍ, aby si pachatel
představil všechny znaky zločinu a chtěl je uskutečniti, nebo zda je třeba, aby
zamýšlený čin hodnotil právní normou a jednal, ač jest si vědom, že normě odporuje. Při nedbalosti, jež je charakterisována tím, co pachatel nechtěl, bychom
o vědomí protiprávnosti mohli mluviti jen v tom smyslu, že bychom čin nepokládali za nedbalý, kdyby pachatel i v případě, že by si byl představil možnost
škodlivého výsledku, si nebyl mohl uvědomiti protiprávnost svého jednání.
Má111 za to, že J2,Qi.í!d.aJl;~kyě,d.Qm.i~l1J.9til1t~y';!!Q.§!ij~..~t$;cŽitl~mJi~~~!2Yy filosofie,
jež viděla rozdíl mezi 'civilním li trestným bezprávím v tom,~e trestně i~_y~dQ.D1é
b~?l1ráví, při němž se individuální vůle dostává do vědomého konfliktu s právním
řádem. Dnes je toto učení již zcela opuštěno. Uznává se obecně, že otázku, zda
jednání spojuje s trestem nebo s jiným právním účinkem, neřeší právní řád.
podle nějakých apriorních filosofických pouček, nýbrž výhradně podle účelnosti,
t. j. podle toho, co právní řád považuje za účelné. S toho hlediska je též řešiti
otázku, požaduje-li se k vině vědomí protiprávnosti. Že pachatel musí býti tak
duševně zdráva vyvinut, aby byl s to uvědomiti si protiprávnost svého jednání,
je zásada, již jsme poznali v nauce o příčetnosti.:Ž~yJ{gl*ret~m případě si nemusí býti vědom, že jednání jeho je trestné, praví výslovně 31ja §'233 to rozšiřuje i na vědomí, že jednánijě"nedovolerié", tedy pr
'vne.='Yýjip1kou
podle § 6 zák. o trestním soudnictví nad mládeží č. 48/31 Sb. může soúdupusiíti
od potrestání, "dopustiÍ-li se mladistvý činu z om1uvitdIl~úezmiros·ti.p!áV11íé1i
před Ísů" (viz níže Č. 56). Z toho vyplývá, že náš právnířácivědomíprótipráv110s. nežágá ..Ač kriminálně politicky by mělo. mnoho do sebe, kdyby ten, kdo
ve oin~že jeho jedIlánÍjeprotiprávné, byl odlišen od toho, kdo si toho vědom
není, jsou tu obtíŽe &ťJkazově, jež by takovou normu činily málo praktickou.
Domnívá-Ii se na př. Rittler (str. 139), že tu právní řád jen stanoví vyvratitelnou
domněnku tohoto vědomi, že však je přípustný a exkulpuje důkaz, že tu vědomí

-slje
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protiprávnosti nebylo, směšuje otázku o požadavku vědomí protiprávnosti
s otázkou omylu co do práva nebo povinnosti k jednání. Není.-lisina př. vojín
vědom, že jedná protiprávně, poněvadž se domnívá snad následkem chybného
po~čení, .Že· jest povinenpffslušníka nepřátelské armády usmrtiti i. za příměří,
nejde tu o nedostatek úmyslu a tedy viny, nýbrž o otázku, zda může býti trestán,
když se ()!!!y!~gl měl za oprávněna nebo povinna tak jednati. Jeho jednání je za:"
viněné, ale není trestné, poněvadž tu byl takový omyl, pro který nemohl ve svém
čínu viděti zločin (§ 2e) (blíže v nauce o omylu). Ani důkaz, jejž Rittler
vede na základě poslední věty § 2g, není přesvědčivý. Neboť z toho, že nelze
exces při nutné obraně posuzovati jako úmyslné jednání, jako jednání kulposní
však ano, nelze soudit, že by tu důvodem vyloučení úmyslu byl nedostatek vě
domí protiprávnosti, poněvadž při nutné obraně vůbec nezáleží na tom, zda
snad pachatel jednal, ač svůj čin pokládal za protiprávný.
Je nesporné, že když pachatel hodnotil svůj čin na základě jiných norem než
positivně právních (odpírání služby vojenské z důvodů náboženských, politický
zločin z pohnutek sociálních), nemění se tím nic na jeho vině. Vina je právě
pojem právní, při němž jest duševní život hodnotiti jen podle právního řádu, ať
podle positivních norem nebo (při nedbalosti) podle norem jiných oborů společenského života, pokud jsou právním řádem redpovány.
Hippel: Das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit 1924, ostatní literaturu viz Liszt-Schmidt:
1. 258 p. 10. Eichmann: Der Vorsatz bei normativen Tatbestandsmerkmalen (Strafr. Abh.
255), 1929.
Heller: Neznalost zákona, omyl, pak aberatio v právu trestním.' P. 1871, X, 195.

52. Jťné psychické prvky skutkové podstaty.
V některých případech nestačí k subjektivní skutkové podstatě trestn&o· čInu
vztah duševního života k výsledku (vina v užším slova smyslu), nýbrž právní
řád požaduje ještě další l1sychl~jéznaky (c!()d~!~_č~ll§p:rvky viny podle Rittlera).
Pro úmysllťnhosteTtřo;7ě=IivýSTeclek (soubófóbjekúvních znaků skutkové
podstaty) cílem jednání nebo jen prostředkem k uskutečnění dalšÍCh cílů a jakých
'ir +_~n'
'U" ..,;hAn n
Ali v •
v dk·"
111
•
Cl'1°
u. ~~"a.;t,~~_\;;~~QS.Pl:.aY~_'d!JJ.J,lle,,"J;l;;:Ql}tl:kWL!é,",.p.l.e
JSou
naopak
případy, kdy úmyslné jednání je jen pak trestné, děje-li se pro uskutečněni urči~
!~h()5il(;. Mluvíme pak o obmyslu,",QQ!p~~xgt~dJ~jllkQ"A1o~~ggigl~~
TaK~vydání v moc zahraniční v § 90, "úmysl" směřující k ženěnrnebo smilstvu
v § 96, "aby ji přinutil ... " v § 98, "obmysl" aby ... uvedl ve strach a nepokoj
v § 99, "aby někomu ... škodu způsobil" v § 101, ob mysl nepřátelský v § 152,
"aby se zmocnil cizí movité věci" v § 190, obmysI, jímž osoba na právech má
škodu trpěti v § 197, "aby peníze udal jako pravé v § 1,2, 3 zák. o padělání
peněz č. 269/19 Sb. a mno j. 4C;hIU:il,l~t~:rj§.t!E,~~"l?rotyto činy je, že cíl, jenž tu je
obmyslem, nepatří ke skutkovépodstatě(objektivní), ovšem však k subjektivní
skuikovéjJodstatfpatřípřs:<istaVaJl chtění tohoto cílé.
Terminologie platného práva není co do termínů úmysl, obmysl, ustálena. Užíváť jako
synonyma úmyslu slov zlý úmysl, předsevzetí (§ I, 5, 89, 134), zlomyslnost, schválnost, vědo
most (§ 4, 43, 89, 93, 20la); někdy naopak slova úmysl užívá místo slova záměr nebo motiv
(§ 301, 315, 316). Nutno tedy v každém případě vlastní smysl těchto výrazů odvoditi ze souvislosti.
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Někdy není motiv čínu charakterisován výsledkem, nýbrž onou duševní vlastností neb stavem, jenž pachatele činí vnímavým pro určité cíle. Tak lehkomyslnost a svévole v § 365, svévole a lehkovážná zvědavost v § 316, svévole
v § 318, 398.
K úmyslu tu tedy musí přistoupiti určitá další psychická skutečnost, totiž
vada povahy, v našich případech radost ze zla. Podobně je tomu, kde čin je
trestný, byl-li spáchán ze zlomyslnosti (§ 85, 87, 89), schválně v § 93 a j. (ZlQ:-_
mysln0S! je . 1J.11lysl, .. sPQjeI1Ý s . vědomí1U m()tipr~vnQsti; podobně. schváhíostT
Nebo požaduje-li § 316, aby se činem projevila nevážnost k veřejněmu na;..
řízení nebo § 18 odst. 5 zák. o potírání pohlavních nemocí č. 241/22, Sb. a mno j.,
aby se čil\ stal ze zištnosti, t. j. z touhy po nezaslouženém prospěchu majetkovém.
Zvláštní je případ § 139, kde zdánlivě vnějším znakem "při porodu" se vyjadřuje psychický stav pachatelky "za mimořádného porodem vyvolaného stavu
duševního".

53. Pohnutky nízké a nečestné.
V řadě zákonů vydaných za republiky se zvláštní význam přikládá skuteč
nosti, že čin byl spáchán "z pohnutek nízkých a nečestných". Tak § 2 č. 3 zák.
o seznamech porotců č. 278/19 Sb., § 2 zák. o podmíněném odsouzení č. 562/19
Sb., § 32 zák. o ochraně republiky č. 50/23 Sb., § 3 zák. o volení do obcí č. 75/19
Sb., § 1 a 2 zák. o stát. vězení č. 123/31 Sb., a j.
Poněvadž žádný dl nelze sám o sobě hodnotiti jako nízký a nečestný, nemíní
se tu patrně pohnutkou představa dle jednání,11.ýbržS211b.Q,t,.JC!aslUQ~~~j,4"ie:~~
~~.lillLul~<dml4llLJJJ.čitý~JL~JlJt)?:ylálLllgklQ!!~I1Ý111., O tom, kdy "pohnutky" v tomto smyslu možno označiti jako nízké a nečestné, se doposud nedosáhlo jednoty v judikatuře. Mám za to, že jako každé hodnocení, tak i hodnocení pohnutky jako nízké a nečestné předpokládá určitou normu: Náš právní
řád neobsahuje o tom positivní normy, předpokládá tedy platnost jiných norem
společenských, jež svým odkazem k nim redpuje. Pomůckou k rozpoznání
"nízkých" a "nenízkých" pohnutek může nám býti hodnocení, jež očekáváme
od řádného, t. j. etickými normami se řídícího mgže. Činíme-li v etice rozdll
mezi "vyšším" a "nižším" mezi tím, za čím máme jíti a čeho nechati, máme
tím na mysli rozdíl mezi snahami, vlastnostmi, potřebami, jež
duchový než tělesný. Nízké snahy projevuje ten, kdo slouží svým
třebám tam, kde by měl jíti za potřebami duchovými; jemu klademe na roveň
toho, kdo hodnotí své osobní zájmy nad zájmy společenského celku, jemuž má
sloužiti. Tím se nám řeší i sporná otázka, zda a pokud politické pohnutky,
tedy snaha o lepší uspořádání sociálních poměrů může býti nízká. Neboť nesporně jedná nízce, kdo předstírá službu obecným zájmům, aby zakryl ukojení
své osobní špatné, t. j. celku škodlivé vlastnosti. V tom smyslu asi je rozuměti
rozhodnutím nejvyššího soudu na př. č. 4096/31, 4180/31, 4206/31, podle nichž
i šířeni zásad strany, jejímž jest pachatel přivržencem, děje se z pohnutek
nízkých a nečestných, byl-li pachatel k závadnému projevu sveden nepřátelstvím
a záštím k státu, pokud se týče jeho ústavním zařízením nebo snahou poškoditi
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republiku. Záleží zde ovšem na poměru těchto různých motivů, zda snaha
sloužiti novému, podle přesvědčení pachatele lepšímu řádu byla skutečně pohnutkou čínu, či zda pohnutkou bylo uplatnění nesnášenlivosti, škodolibosti
a pod. a politická snaha byla jen ve službách těchto egoistických vla~tností.
Slovo "nečestné" pohnutky má podle mého zdáni jen jednak zesíliti negativní
hodnocení, obsažené ve slově "nízké", tak, aby se soudce nespokojil již každou
úchylkou od hodnocení "řádného muže", již sezná jako důvod pachatelova
jednání, nýbrž požadoval podstatnou úchylku, jednak má upozorniti soudce,
aby přihlédl i k normám dobrého mravu (čestného jednání) pokud nejsou
v odporu k etickým normám.
Guckenheimer: Der Begriff der ehrlosen Gesinnung im Strafrecht (Hamburger Schriften
zur ges. Strafrechtsw. č. 1) 1921.
Glos: Nízká pohnutka. S. L. 1922, III, 113; Kallab: Pohnutky nízké a nečestné. Roč. 1923,
II, 37; Synek: O pohnutkách trestních činů, Zpr. 1908, XVII, 61; Kepert: Pohnutky nízké
a nečestné v platném trestním právu. V. 1933, XIV, 120.

M. Některé zvláštní formy viny.
Starší teorie rozeznávala ještě tyto zvláštní formy úmyslu:
a}IJmyslrzepřímý (do/us indirectus), Ze zásady církevního práva, že ten, kdo
předsevezme nedovolenou činnost,· 0.dp()Yi4A.za"šechny výsledky Z toho povstalé (versari in re il1icita), vyvodila teorie zvlášiňfrormu viny; spočívající
v tom, že ten, kdo úmyslně předsevezme činnost, směřující k jednomu protiprávnímu výsledku Ca), na př. k poranění člověka, zavinil daIši výsledek Cb), na př.
smrt onoho člověka, jestliže výsledek Cb) z příčiny CatobYč.~ÍQě povstává, nebo
aspoň ~~~g!.tg může povstati. Naše právo převzalo tuto 'Konstrukci v § 1.
Ve skutečnosti tu. Ilelze Inll!~jti.. ().. ~vtá~t.t1I, forlD§ vip.y,l1j1JX~02;vIáštním pří
l'~~~l:!.EJ;!'š~~.t~~~...l1S;?~Yin.ěll~LlZ~Sle$:kk, _který se již nehodí do našeho dnešního
třestiiílio~"práva, vybudovaného na myšlence, že stát může trestati jen za vinu.
Správně bychom v případech, jež starší teorie shrnovala pod názvem nepřímého
úmyslu,mohli mluviti jen o~l11:y~!ném jednání, pokud jde o výsledek zamýšlený
(a), a o !5~2.sním jednání, pokud jde o výsledek, jenž z toho povstal (h), to
ovšem jen tehdy, je-li konstelace taková, že si pachatel mohl aspoň představiti
možnost tohoto výsledku, a tato představa jej měla od jeho činnosti zdržeti (tak
nyní § 8 al. 2 zák. na ochr. rep.).
N:ěkteří, chtějíce trestní zákon zbaviti výtky konstrukce tak málo shodné s dnešním naším nazíráním na trestní právo, vidí v druhé větě §,~ procesuálni předpis
o tom,. jaký důkaz stačí k průkazu úmyslu. Míní totiž, že v roce 1803, kdy v trestníinřádri platila zákonná teorie průvodní, byl důkaz úmyslu přímého velmi
obtížný. A ten měl býti usnadněn tím, že v případě, prokázal-li se úmysl, vztahující se na určitý protiprávný výsledek Ca), na př. pachatelovým doznáním, nebylQ
třeba dalšího důkazu o tom, že jeho úmysl se vztahoval též na výsledek (b), jestHze
právě tento výsledek (b) z příčiny Ca) zpravidla nastává nebo snadno může nastati. Poněvadž pak nynější trestní řád nezná zákonné průvodní teorie, nýbrž
soudce musí v každém případě na základě provedených důkazů uvážiti, co pokládá za dokázané a co nikoliv, míní tito spisovatelé, že druhá věta § 1 byla ny55

ne)Slm trestním řádem zrušena. Tento výklad přes jeho duchaplnost nelze
!l.~l':l~dati za správný, poněvadž při jednotlivých-irestnychčinech, jako např.
při zabiti (§ 140), se výslovně úmysl nepřímý uvádí jakoJm:m?:c~ip.y pro tyto
činy charakteristická...~.. .
Správný výklad asi je, že tu máme přežitek ze starších právních řádů, které
uznávaly do určité míry ještě odpovědnost za nezaviněný výsledek.J>_oněvadž
tu však jde o' ustanovení výjimečné, dlužno je interpretovati co nejúžeji, t. j.
spokojiti se s dolem indirektním jen u těch činů, u~1}i.~~()Q_yý~l()YJ1ě připouští tuto formu viny.
..h'~.,".__
1. zločin ~~~~í~(§ 140), jenž může býti spáchán j~!1g()loil1directo,
2. při zločinech § 87, 152 a 169, jež mohou býti spáchány jak dolo directo
__lak...Polo indirecto. ... ..
............. ~
Sporné zůstává, v čem musí spočívati v případě dolu indirektního poměr mezi
výsledkem Ca) a (b). Zákon tu užívá obratu, žt:,VÝslt:q~k:,(b)musíz Ca) obyčejně
povstávati nebo aspoň snadno povstati. To vyk1ádajCi~gni_ obJektiv.ně, t~). že
pro úsudek, zda je tomu tak je rozhodné stanovisko průměrnťho'uež1ícastněného
diváka. Druzí to vykládají: suJ?i~k:tJYl:lějtotiž že pachatel musil nebmělvýsledek
Cb) pokládati za možný. Mám 'za to, že ]l?Lih~ll~§j,j~J2bj~tj;X~í vý~Iad, poněvadž
při subjektivním výkladu by v každém případě musilo jíti o kulposní čin co do
výsledku (b) a zákon by nebyl měl podnětu, aby tu konstruoval zvláštní formu
viny.
X~l1ledem na citaci § 134 v§ 140 a 152je ovšem typické kausální souvislosti
§(!/("obyčejněpóv,stává") na roveň klásti atypické případy kausální souvislosti,
yYpočtené v .§(~?4::
. .
b) lJOlzlS i.n4~terminatus je dán tam, ~ac.hate1oJn~..". předst;u~a.j2c . yÝ.sh:.dkll
jeQo 'Eiliio~{i:ltJl~~itf Také tu nejde ve skutečnosti o zvláŠtní formu viny.
Nehoť je:.:n pachatelova představa tak nejasná, že neobsahuje podstatných znaků
některého trestného činu, nelze mluviti vůbec o úmyslu. Je ovšem možne,že
pachatel si představuje nejasně některý znak činu, který pro jeho trestnost není
rozhodný. Tak je zvláště při t. zv. dolus alternativus. Na př. je-li pachateli lhostejno, zda ukradená věc náleží osobě A neoo É. Tu ovšem máme nepochybný
dolus directus, poněvadž pachatel si představil všechny podstatné znaky a rozhodl se pro ně.
Zvláštním druhem doli indeterminati jest nahoře popsaný dolus eventualis.
Tu nejasnost v pachatelově mysli se netýká intelektuální stránky:i1yorž stránky
vóli:ií.Náh6ře jIž bylo dokázáno, že~ podle platného práva tu jde () druh trestného
:amYs1u.
c) Dolu!..prgemeditatusa repentin.usJrozvážný a náhlý úmysl). Tento rozdíl
spočívá v tám; že vpryém-Pfíp.a~~~J.azho.dnutLs.ta1o•..S~Io~aho:l,4...x•. dt:u.hém.
s~mdk~mb~~y!i. ..my~li,.~odle platného práva rak. má tento rozdíl toliko vliv na
výměr trestu. Podle § 278 a 27!}: uh.! spočívá rozdíl mezi vraždou a zabItím na
-tlzemí kdysi uherském v tom, že ~vr~aŽďou je usmrcení předém uvážené, kdeži()
při zabití se předpokládá, že pachatel nerozvážil svého.činu.
J
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, d) DolU:Ur:;neralis je dán ve zvláštním případě, kdy pachatelpředsevzal čin
nost, k určitému výsledku směřující; domnívaje se pak mylně, že tento výsledek
již.nastal,předsevzaldalší činnost, jíž teprve nastal onen výsledek. Na př. někdo
chce druhého usmrtiti a proto jej škrtÍ. Domnívaje se, že jest již mrtev, hodí jej,
aby svůj čin zahladil, do vody. Přepadený však nebyl uškrcen, nýbrž zemřel
teprve utopením. Výklad těchto případů je sporný. 1:'IT~l&tetíJllíní,že se tu úmysl
vztahuje i na druhou činnost, poněvadž by prý pachatel byl onen výsledek při
vodil již první činností, a okolnost, že nastal výsledek teprve činnosti druhou,
je výhoda, jež nemůže zmenšiti jeho vinu. Správnější se nám zdá druhý výklad,
který míní,že tu činnost wvní zůstalapřim9kusu, kdežto činnost druhou nutno
. přičítati jako samostatný~ulposní čin. ,
e) Dolusantecedens a subsequens. UmysI musí vždy předcházeti činnosti.
Co starší teorie nazýVala dolus s~b§t:quens, je dodatečné schválení nezaviněného
výsledku, jež je se stanoviska trestního práva nerozhodné.
Schaffstein: Die allgemeinen Lehren von Verbrechen in íhrer Entwickelung durch die Wissenschaft des gemeinen Strafrechts 1930; Engelmann: Schuldlehre der Postglossatoren 1895;
Swoboda: Dolus indirectus 1916; Mezger: Strafrecht, 2. vyd. 1933, str. 262.

§ 3. Vina a omyl.
roztNdění omylů. 56. Omyl
tečnosti trestnost vylučující. -

155. Pojem a

55. Pojem a

právní. - 157. Omyl skutkový. - 158. Omylo sku159. Error in objecto a aberratio ictus.

roztřídění omylů.

Je-li vina (v užším smyslu slova) vztah pachatelova nitra k výsledku, tedy
vztah mezi psychickou a fysickou stránkou jednání, J2~~slEQ!s!!9:~!!,:~,že obojí
tato stránka souhlasí, t. j. že pac~atel si s}Jr~vně představil Vl1:ější()lz0lÍl()stisvého
činu. Je však častý případ rlesou1iIašlCmezrvněJšCa~~vnitřní stránKOU jednání.
Pak mluvíme o omylu. Qm~LJe.te~dy~nesQuhlaLtlleZLp.a~lll!t~l~YQ1LIlřs:dstavQll
o..Yll.ějŠí s:t.l:á.n.c,~_~Jl~s.kut~čnQsti., Je otázka, zda a pokud můžeme při omylu
mluviti ještě o vině.
Poněvadž při úmyslu se musí pachatelova představa vztahovati na všecky znaky
vnější skutkové podstaty, má omyl různý ráz podle toho, na které znaky se
vztahuje. Zpravidla totiž skutková podstata, jak je v zákoně vyjádřena, neobsahuje jen popis určitých skutečností, nýbrž i předpoklad určitého kausálního
průběhu mezi jednáním a výsledkem ("tak jedná, že z toho smrt nastane"
v § 134). Jindy a to velmi často uvádí skutková podstata určité znaky, k jejichž
pochopení je třeba určitých právních znalostí (tak "věc cizí" v § 171), jež ně
kteří nevhodně označují jako normativní prvky skutkové podstaty. Soubor pak
všech znaků, má-li tu jíti o trestný čin, musí býti protiprávný, tedy býti v negativním vztahu k právnímu řádu, a trestný, t. j. zákonnou normou za trestný
-prohlášený, a i v obojím tomto směru je možný omyl.
Běžná nauka třídí omyly v ~kutkový a v právní omyl. Pod názvem omylů
~~~~:u.!~()yých pak shrnujeme jak omylo skutěčnostech, na právním řádu nezá57

vislých, tak omyl o předpokládaném kausálním průběhu zločinného dění, pod
názvem právního omylu pak dokonce shrnujeme tři věd: .omylo těch znacích,
jež vyjadřl.lffurČité právní vztahy, omylo protiprávnosti jednání a omýl o jeho
trestnosti.
Omyl jakéhokoliv druhu pak může býti buď positivní anebol1~~~tixní. O positivním omylu mluvíme, má-li pachatel za to, že určitá skuteCnost, náležející
k vnější skutkové podstatě, tu je, ač ve skutečnosti jí tu není, o omylu negativním v případě opačném.

56. Omylpráv'lJí.
,~od názvem právního omylu shrnujeme, jak řečeno, tři zcela různé věci:
olt1ýl v těch jednotlivých znacích trestRéhp činu, jež vyjadřujíc~určitý vztah
právní jsou závislé na právním řádu, om)lj/v protiprávnosti a omyl/v trestnosti
jednání. Obvykle se označují první a druhý druh právního omylu jako omyl
právní mimotrestní, třetí jako omyl právní trestní. To není zcela správné.
Neboťmnohé-znaky, na právním řádu závislé, jsou vymezeny trestním právem
(na př. "zločin" v § 212, "pátrající vrchnost", "zločin", "pachatel" v § 214,
"zatčený" v § 218, "věc svěřená" v § 183 a mno j.) nebo mají v trestním právu
jiný smysl než na př. v právu občanském ("věc movitá", "držení" v § 171 aj.)
nebo správním ("vrchnost" v § 68) a pod. Ovšem, nezáleží na podrobné znalosti předpisů, na nichž pojem znaku o nějž jde, spočívá, nýbrž znalost smyslu,
jejž trestní právo s tímto znakem spojuje. Tak nemusí ovšem pachatel věděti, že
listina veřejným úřadem vydaná se jmenuje "veřejná listina" podle § 199d),
stačÍ, když ví, že falšuje listinu veřejným úřadem vydanou. V pochybných pří
padech zpravidla jde o dolus eventualis.
Omylem právním trestním se též zpravidla nemyslí omyl co do jednotlivých
znaků trestného činu, byť i předpokládal předpis trestního. práva, nýbrž rozumí
se tím omyl cogo trestnosti činu. Tu je pak jasné, že positivní omyl, tedy pří
pad, kdy se pachatel domnívá, že je jeho čin trestný, a:č-Veskutečnosti trestný
není, nemůže čin učiniti trestným. Mluvíme tu o (beztrestném) putativním
deliktu, jemuž se k skutečnému zločinu nedostává změny ve vnějším světě pro
zločin rozhodné. Negativní právní omyl podle. §3. a 233 rak. a 81 uh.l1~~J:11l()uvá.
To platí nejen v případě, že se pachatel mýlí co do trestnosti, nýbrž i tenkráte,
mýlí-li se v otázce o protiprávnosti svého jednání. Neboť, jak bylo ukázáno
nahoře č. 51, naše právo nevyhledává k úmyslu vědomí protiprávnosti. Jen
_1LmJ~4i,stvých lze podle § 6 zák. č. 48/31 Sb. upustiti od potrestání, dopustili':'li
se~čií:ú.izom1uvitelné neznalosti právních předpisů. Tu tedy omluvitelný právní
omyl nevylučuje sice viny, tedy odsouzení, může však býti důvodem, že přes
odsouzení nedojde k:uJg~~;g,í trestu, což má účinek jako pr_()111ill11tÍ. Zlý úmysl
v § 1 neznamená, že by si pachatel musil býti subjektivně vědom protiprávnosti
svého jednání, nýbrž že jeho úmysl objektivně musí býti protiprávný. Subjektivně se vyžaduje vědomí protiprávnosti jen při určitých trestných činech,
při nichž jest tento požadavek výslovně vytčen. Tak v § 102c) slovy "proti své
povinnosti" nebo v § 85 a 486 slovy "zlomyslně".
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57. Omyl skutkový.
Omyl skutkový se týká skutečností, jež mají býti přivoděny, neb okolností
činu, počítaje k nim i právn.í vztahy, do nichž má býti činem zasaženo. Omyl
právní, týkající se znaku skutkové podstaty vyjádřeného právním pojmem, počítáme k skutkovým omylům. Omylem právním ve smyslu předešlého odstavce je
tedy jen omyl, týkající se posouzení činu jako protiprávného nebo trestného. Při
skutkovém omylu je rozeznávati: Jde-li o kulposní delikty, nutno v každém
případě uvážiti, zda omyl sám nebyl přivoděn-nedbalostí, t. j. zda tu nebyla
povinnost přesvědčiti se o pravém stavu věcí před činem. Při činech dolosních
nutno rozeznávati:
a) omyl negativní, t. j. případ, že pachatelova představa se lišila od skutečnosti
v tom, že pachatel neznal některou okolnost, tvořící podstatnou náležitost
trestného činu. Na př. omylem nevěděl, že věc, jíž se zmocňuje, je cizí. Tu
podle obecných zásad o úmyslu nelze čin přičítati, poněvadž právě k úmyslu
se tu nedostává představy výsledku trestně relevantního (§ 2 e) rak. a § 82 uh.);
15) skutkovýp()sitivní omyl je dán tenkrát, když pachatel se domnívá, že skutečnost, tvořící podstatnou náležitost trestného čínu, je dána, ač ve skutečnosti
chybL Tu jest sice dán úmysl, k trestnosti činu tu však zase chybí· ona změna
ve vnějším světě, jež je pro čin charakteristická. Jde tu opět o putativní delikt.
. <;:elkel!l. tedy vyplývá z pojmu úmyslu i z pojmu trestného činu, že pachateli
nelze k úmyslu přičítati více, než si představoval, ~~~,Lto, ..s;(),~~Lpl~!t~!~~!()~§!!~..,Jx~.
~~T~~;~?;~PO~llcl.bylajeh()Př.edstav~ sprá\T:tlá ..~~'iP()~~~u domněnku nemůže nikdo
15yh trestan (§ 11 rak.).
"""''''''~''0'''·~,",P.''!X'~~h~

'58. Omyl o skutečnosti trestnost vylučující.
S otázkou právního trestního omylu, tedy omylu o tom, zda je čin trestný,
t. j. zda byl zákonem za trestný prohlášen, nesmíme směšovat omyl co do okolností trestnost (protiprávnost) vylučujících. Jak níže uvidíme, jsou v trestním
právu okolnosti, jež činu, třebas vykazuje všechny subjektivní i objektivní znaky
trestného činu, odnímají trestnost neb i protiprávnost. Tak stav nouze, nutná
obrana. Je velmi sporná otázka, jak posuzovati omyl takové okolnosti se týkající.
Jak jsme viděli, pokoušejí se mnoZÍ beztrestnost v takových případech vysvětliti
zvláštním vymezením úmyslu (úmyslu a viny vůbec není tam, kde se nelze do
pachatele nadíti správného jednání, t. zv. Zumutbarkeit) nebo požadavkem vědomí
bezprávnosti při úmyslu. Mám za to, že prostší a méně nebezpečné ve svých
důsledcích je toto vysvětlení: Rozlišení mezi obecnými a zvláštními znaky trestného jednání je čistě věd účelnosti při styHsaci trestního zákona a při jeho
zpracování k vyučovacím účelům. Zákonná skutková podstata obsahuje jak
zvláštní tak obecné znaky, takže zákonnou definici trestného činu, obsaženou
ve zvláštní části, je doplniti znaky, obsaženými v obecné části; je tedy čísti:
Kdo jedná tak a tak, dopouští se zločinu, leč že by tu byla ta neb ona okolnost
trestnost nebo protipťávnost vylučující. Není potom důvodu, abychom na tyto
obecné znaky trestného činu hleděli jinak, než na znaky zvláštní-o Z toho plyne,
že je-li tu negativní omyl co do okolnosti trestnost (protiprávnost) vylučující,
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t. j. neví-li pachatel, že tu taková okolnost je, jde o beztrestnf putativní de1i.~t"' .
poněvadž 'Ve vnějším. světě se neudálo nic tfesfi1eno;-naopált,"jé:littipošHlvní
omyf, t. j. domnívá-li se pachatel, že tu taková okolnost je, n~clost~vá~elJmyslI1,_
poněvadž to, co si pachatel představoval, není trestné.
~9.

Error in obieeto a aberratio ietus.
a omylu v předmětu (error jn cbiecto resp. in persona)J,TIluvíme tenkrát,
týká-li se omyl vlastnosti předmětu, které však I.leisQu . p()dst~tI1ýmj pro trestnost
~il1u. Na př. když pachatel, chtěje usmrtiti 6sobu~A,' o~yíerrí usmrtí B, pokládaje ji za A. To jest omyl právně nerozhodný. Rozumí se, že záleží-li na vlastnostech osoby (na př. § 153 nebo § 8 zák. na ochranu republiky č.50!23~Sb.),
postupovati podle zásad o omylu skutkovém.
Od omylu in obiecto je nutno lišiti t. zv. aberratio ietus. Záleží v tom, že výsledek, jenž podle pachatelovy vůle měl nastatrv6b}eltlu~A, okolnostíiia vůli
pachatelově nezávislou nastal v objektu B. Na př. pachatel chtěje usmrtiti
osobu A, střelí po ní, střela se však odrazí a usmrtí osobu B. Tu tedy nejde
o omyl, poněvadž pachatelovy představy jsou zcela správné,~t
4~vetcQ a tedy viny pachatelovy se nedotýkající. Proto správně nutno
v případě aberace viděti~va činy. Totiž
co do výsledku A, poněvadž tu
výsledek nenastal okolnostína"pachatelov vůli nezávislou. Co do vý~ledku B
závisí na okolnosti případu, možno-li jej pachateli přičítati jako ne
t.
Platné právo ~J2fi.Ql:l,c:l~~y~aždy stojí ještě na stanovisku sta 1 teorie, jež
směšovala .~~L!12~~i~si,pi.J2ř!P_\L4Y_5~tp.J:!~J!;1~~persona.}e· to vŠak' výjimečl1é
ustanovení: jež nelze rozšiřovati analogií na jUle př1Paay~'~na př. na zabití nebo
těžké ublížení na těle. Citace § 134 v § 140 a 152 se vztahuje jen na definici
kausální souvislosti, v § 134 obsaženou.

Je
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Kohlrausch: Irrtum und Schuldbegriff 1903; Allfeld: Bedeutung des Rechtsirrtums im Strafrecht 1904; Hippel: Bewusstsein der Rechtswidrigkeit 1924; Kahler: Strafbarkeit beim Rechtsirrtum 1904; Dohna: Recht und Irrtum 1925; Radulesco: De !'influence de l'erreur sur la responsabilité pénale, 1923; Ehrenzveig: Irrtum und Rechtswidrigkeit 1931; Stefan Glaser: Ignorantia
juris w prawie karnem 1931.

DlL II.
Obecné objektivní znaky
§ 1.
60. Konání a opominutí jako

Příčinná

trestn~ých činů.

souvislost.

příčina.

- 61. PNčinná souvislost jako pojem fysikální, filosofický,
právní. - 62. Nebezpečí.

60. Konání a opominutí jako příčina.
K trestnému činu nestačÍ, aby pachatel prožíval v určité době určitý psychický
stav, nýbrž je třeba, aby tento stav se na venek nějakým způsobem projevil. Vždyť
právo nemá vůbec co činiti jen s psycnickými ději, dokud tyto děje nějakým
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způsobem

nezasáhly do sociálního života. Ovšem při složitosti nynějších spoleindividuum do společenského života ~llsáhnouti dvojím
způsobem: buď tím, že přiyodí ve vnějším světě nějaký pohyb nebo změnu
v nejširším smyslu slova. Nebo tím, že takovouto změnu, již bylo povinno při
voditi,~~nepřivodi. S tohoto stanoviska členíme jednání po zevní jeho stránce ve
dvě s~~Riny, t~t!ž v kon~ní ~ ?pominvutí:J{QJl~i~~JJ;~~.pliYJl~~jak~:ZA1~?:J!
čenských vztahů může

3le 3ln e jSlm Syt:!é~!l~~$~~JUIll.•PilYJJlJlQS.tUak\::lliQlL~.

Předpokládá tedy opominutí již jakýsi řád, jenž by individuím ukládal určité
konání.
V některých případech prohlašuje zákon již určité jednání za trestné bez
ohledu na to, jaké další účinky z něho vyplynou. -To jsou t. zv. formální delikty.
Zpravidla však zákon trestá jednání teprve tenkrát, vyplyne-li z n.ěho urČItý Škodlivý výsledek (delikty výsledečné.) V určitém smyslu máme ovšem i při formálních deliktech příčinnou souvislost. V tom totiž, že příčinoll-poxušenLnormy
musLh~dnáni. Za rychlou jízd1+ podle §427 nelze trestati automobilistu, jenž
projel rychle městem, protožeomdlelriebo proto, že mu selhala brzda (ač-li
jej v tomto případě nestíhá kul pa, že se nepřesvědčil o spolehlivosti svých
brzd).
Je velmi sporná otázka, zda také opominutím možno spáchati delikty výsledeč
né. VládnouCÍ teorie to popírá, opírajíc se o to, že opominutí vyjadřujeme negací;
míní pak, že z něčeho, co není, nemůže povstati nějaký výsledek. Mám za to,
že toto učení není správné, a to proto, že právě zaměňuje gramatickou formu, jíž
vyjadřujeme opominutí, se skutečným děním. Opominutí není totiž negací činnosti vůbec, nýbrž, jak jsme nahoře (č. 35.) ukázali, označením určité činnosti tím,
co mělo místo této činnosti nastati. Opominutí a nečinnost jsou tedy pojmy
zcela rozdílné. Kdyby v době opominutí skutečně nebylo činnosti, t. j. kdyby
.onadQ~J)nen.YÝ$ekžiYQtanebyLoYládán pacha,teloYollvůH, (na př. kdyby výhybkář byl omdlel a proto nepřestavi1 výhybky) nemůžeme_ mlu:viti o jednání
.a. tudiŽ1:aké_ne-D-DpOminlltí.
Na první pohled ovšem zní cize tvrzení, že dítě zemřelo, poněvadž matka
(místo aby je kojila) šla na procházku, že tedy jíti na procházku jest příčinou
smrtí dítěte. Stejně však by znělo, kdybychom akt zastřelení líčili tak, že příčinou
smrti zastřeleného bylo, že pachatel hnul ukazováčkem (ovšem opírajícím se
o spoušť revolveru) o % cm, že tedy pohyb ukazováčkem by byl příčinou smrti.
Tam, kde je povinnost k určitému konání, ~nánijjllQl!lin..lltím~~
takže také ve zmíněném přikladu neřekneme, že matka šla na procházku, nýbrž
že opominula dítě kojit, jako v druhém příkladě neřekneme, že vrah pohnul
prstem, nýbrž že střelil.

Rolland: Strafbare Unterlassung 1887; Landsberg: KommissivdeHkte durch Unterlassung
1890; P. Merkel: Begehung durch Unterlassung 1895; Alberti: Verbotsverletzende Unterlassungen 1917; Schwarz: Die Kausalitat bei den s. g. Begehungsdelikten durch Unterlassung 1929.
Matyáš: Příspěvek k otázce, lze-li delikty komissivní spáchati opomenutím? P. 1891, XXX,
585, 621; týž: Příspěvek k otázce, lze-li opomenutím specielně pak zatajováním skutkův anebo
průvodův závažných vzhledem k řízení trestnímu spáchati delikt komisivní. Zpr. 1893,
II,26.
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61.

Příčinná

souvislost jako pojem fysikální, filosofický, právní.

Ve skutkových podstatách velké části výsledečných trestných činů uvádí zákon
jako znak trestného činu přivodění určitého výsledku. Je otázka, kdy můžeme říci,
že pachatel přivodil výsledek. Při řešení této otázky nesmíme;jak se často v literatuře děje, spouštěti s mysle, že tu jde o součást vnější skutkové podstaty trestného činu, tedy že se neptáme, zda pachatel výsledek zavinil, nýbrž zda jej způso
bil. Podle obecných zásad o vině můžeme o ní mluviti jen tam, kde je dána nějaká
vnější skutková podstata. Je-li tedy součástí skutkové podstaty, že pachatel musil
výsledek způsobiti, můžeme si otázku, zda je vinen, položiti teprve tehdy, když
máme rozřešenu otázku příčinné souvislosti mezi jeho jednáním a výsledkem.
Příčinou nazýváme v nejširším slova smyslu každou podmí:nkll' bez níž by
nebyl nastal daný výsledek. Tento pojem kausální souvislosti je pro právníučely
příliš široký. Znamená totižregressus in infinitum, poněvadž každá příčina zase
sama je účinkem vzdálenější nějaké příčiny a mimoto vede k poznatku, že žádná
příčina o sobě nezpůsobuje výsledek, nýbrž jen jejich soubor. Označiti za příčinu
nejvýznamnější nebo rozhodnou podmínku, předpokládá vzájemné měření podmínek, pro něž se nám nedostává měřítek. Y1li,~j11lsmyslu nazýváme příčinou
Q~g~zjey,p(), něl1lŽ podle naší zkušenosti určitý jiný zjev vždy následuje. Tento
fysikální pojem příčiny je zase příliš úzký, poněvadž bychom tunéfuohli mluviti
o' příčině v případě, kdy pro nahodilé okolnosti onen výsledek nenastal. K upotřebitelnému pojmu příčiny v trestním právu dojdeme teprve, uvědom{me-li si,
že příčina není nějaká síla, jež je ve zjevech skryta, nýbrž že jeto forma našeho
myš~ení, jež je potřebou chápati jednotně vnější dění hnáno k tomu, aby slučo
děje v čase se udávající ve vyšší jednotky tím, že je chápe jako nutně spolu
spojené. Z toho plyne, že podle účelu, který právě sledujeme, můžeme daný
zjev vykládati jako výsledek různých příčin, čili, že mezi podmínkami výsledku
jako jeho 1/i'íčinu zdůrazníme tu, jež podle cíle, naším poznáváním sledovaného,
nám zjev nejlépe vysvětlí. Neboť jsou-li podmínky výsledku zásadně rovnocenné,
může jen účel našeho poznání nás vésti k tomu, abychom určitou podmínku
proti ostatním zdůraznili a označili jako příčinu. Na př.: Lékař řekne, že určitý
člověk zemřel proto, že ztratil určité množství krve. Z jaké příčiny tato ztráta
krve nastala, je mu s lékařského stanoviska snad již lhostejno. Naopak právníkovi
bude lhostejno, zda smrt nastala ztrátou krve neb z jinaké příčiny, jen když
může prokázati, že mezi podmínkami onoho výsledkuby!o_;jednání. příčetného
člověka, a sice že toto jednání bylo v takové souvislosti, jež právě označujeme
jako souvislost kausální. Je tedy v tomto smyslu také kausální souvislost právním
pojmem a závisí na cílech, jež právo sleduje svými předpisy, pokud ještě lidské
jednání, které zjistíme jako jednu z podmínek výsledku, budeme pokládati za
příčinu onoho výsledku. Cílem trestního práva jest způsobiti, aby se taková jednání nedála. Z toho vyvozujeme pravidlo, že jednání v trestním právu pokládáme
za příčinu výsledku, jestliže podle obecnýc!zzkušeností výsledek z jednání toho
druhu zpravidla nastává. Opačně řečeno: nebudeme za příčinu pokládati podmínku, kterou si můžeme odmysliti, aniž se změní co podstatného na ději,

va.lo
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jenž vedl k výsledku. Na př. raněná osoba je dopravována vlakem, v němž se stala
obětí srážky vlaků. Tu toho, kdo tuto osobu zranil, nebudeme pokládati za pří
činu této smrti, poněvadž na výsledku ničeho by se nebylo změnilo, kdyby oběť
bývala v onom vlaku zcela zdráva. Celkem tedy možno říci: Ve smyslu trestního!
.práva pokládáme lidské jednání za příčinu určitého výsledku tenkráte, jestliže
podle zku,~t;g~~tí onen výsledek touto příčinou je dos~at~~.ll~:VY~\T~*l1. Tam,1
kde je výsledek dostatečně vysvětlen dalšími podmínkámI,· s onou činností nikterak nesouvisícími, soudíme, že tato činnost není příčinou onoho výsledku.
Požadujeme tedy t. zv. ade,kvátníkausalitu a říkáme v případě, že trestně relevantní výsledek byl pozdeTs'tmi"'podmiriElml dostatečně vysvětlen, že kausální
souvislost je tu přerušena.
Novější zákony ponechávají vědě rozhodnutí o kausální souvislosti. Platný
trestní zákoník rak. obsahuje však v §134 zákonnou definici kausality, jíž ovšem
je se třeba říditi. Smysl tohoto předpisu je, že vedle obecné, adekvátní příčinné
souvislosti je za trestně rozhodnou považovati i ~y:it!tLú;ýli,~.~~E:2Y.) souvislost, spadá-li pod některý z typů, v zákoně vytčených. Z posítivního předpisu
§ 134 vyplývají tato pravidla:
a) Kausálnost nezávisí natolIl,zd::tvýsledekbyInutnL ..~gittedy snad nemohl
vhodným protiopatte~nIinbyti:Q4Yiá~~n:I)ťisiedně se přičítá také, ten výsledek,
který nastal jen pro zvláštnífMastnosti předmětu nebo pro zvláštní okolnosti, za
nichž čin byl spácháIl;~1řeba':by pachatel o těchto výjimečných okolnostech jeho
činnost podporujících nebyl věděl.
..
b)Kausálnost třeba uznati i tam, kde k pachatelově činnosti~i/přistoupi1a jiná
pří~ina, ,další (na př. činnost jiného člověka) jež teprve umožnila, ·že' z činnosti
padiatdovy onen výsledek nastal a,sjejíll1ž~akročenímpachatel počítal. (Na př.
počítal s tím, že kuchařka pokrm, do něhoŽ 'fa1ně nárriíchal jedu, předloží pánovi.) Avšak i za nahodilou, t. j. nepředpokládanou mezipříčinu je podle našeho
positivního práva odpovědný tenkráte, byl-li k ní jeho činností dán podnět.
(Na př. lehce zraněný je dopraven do nemocnice, kde se při nedbalém ošetření
nakazí růží a zemře.).
.
c) Pokud mezipříčina není ani~ředpokládána ani činem samým/přivozena,
nastupuje obecné pravidlo, že je totiž dlužno výsIedékpřičísfi tétomezipříčině.
To je právě případ 1. zv~přetržené kausality, jež nastává zvláště tenkráte, když
mezipříčinou je jednání jinéosóby, na př. zraněný, jejž pachatel nechal ležeti
na cestě, je přepaden loupežníky a dobit, nebo zraněný je donesen do chaty, jež
se zřítí vinou stavitele. Někteří uznávají za mezipříčinu kausalitu přetrhujíd jen
úmyslné jednání příčetného člověka, patrně pod vlivem učení o svobodné vůli
jako příčině, jež sama příčiny nemá; to však nepokládám za odůvodněné, poněvadž se tím do učení o kausalitě vnáší cizí a k tomu nesprávný prvek.
Zpravidla se požaduje, aby výsledek kriminálně relevantní byl nejen způsoben
pachatelem, t. j. aby mezi jeho jednáním a výsledkem byla kausální souvislost
v hořejším smyslu, nýbrž aby byl i zaviněn, t. j. aby po psychické stránce mezi.
pachatelem a výsledkem byl poměr, jaký předpokládáme při některé z obou
forem viny. Výjimečně však přičítá platné právo ještě výsledek nezaviněný, a to
63

LilI

zvláště

/

/

v těch případech, v nichž je trest za určité jednáni igfistupňován podle
výsledku (§ 43, 126, 156 a j.). Totéž platí v případech t. iV.!doluindirektního,
o nichž byla řeč nahoře. (č. 54).
.
Také opominutím možno přivoditi výsledek kriminálně releyantní. Ovšem,
aby bylo možno mluviti o opominutí, }l111sízcle býti povinnost k_určitému konání. Tato povinnost se může zakládati buď na určitých právních závazcích
(§ 87, 139, 335, 336), stačí však i, jde-li o obecně uznané závazky mraV!1J) jež
se dotýkají intensivních zájmů tak, že je klademe v obecném nazírárif ná--roveň
výslovně stanoveným právním závazkům. Tak na př. máme za to, že ten, kdo
přivodí určité nebezpečí, je povinen se přičiniti o to, aby zabránil jeho výsledku.
Na př.lékař, jenž by mezi operací pojal úmysl operovaného usmrtiti opominutím
ošetření způsobené rány, by byl stejně trestný, jako kdyby byl přivodil smrtelný
výsledek konáním.
Buri: Ůber Kausalitat 1873; týž: Die Kausalitat und jhre strafrechtl. Beziehungen 1885;
Kries: Ůber den Begriff der objektiven Miiglichkeit 1888; M. E. Mayer: KausaIzusammenhang
zwischen Handlung und ErfoIg 1899; Rumelin: Die Verwendung der Kausalbegriffe im Strafund Zivi1recht 1900; Radbruch: Die Lehre von der adaquaten Verursachung 1902; Kollmann:
Die Bedeutung der metaphysischen Kausaltheorie fur die Strafrechtswissenschaft (Strafr. Abh.
č. 84) 1908; Giovanovitch: Du principe de causalité efficiente, 1908; Wentscher: Geschichte
des Kausalproblems 1921; Tarnowski: Die systematische Bedeutung der adaquaten KausaIitatstheorie fur den Aufbau des Verbrechensbegriffes 1927; Walter: Zwilj,zek przyczynowy
i zwilj,zek adekwatny, 1927; Engisch: Kausalitat als Merkmal der strafrechtlichen Tatbestande
1931; Kuck: Die Lehre vom Kausalzusammenhang im auslandischen Strafrecht (Strafr. Abh.
Č. 137), 1921; Honig: Kausalitat und objektive Zurechnung (Festgabe fur Frank, I. 174) 1930;
Beling: Der gegenwartige Stand der strafr. Verursachungslehre. GS 1932, CI, l.
Drbohlav: O kriminelně relevantních vztazích zevnější činnosti ku <výsledku čin trestný
odůvodňujícímu. Sbor. 1907, VII, 299; Křenek: Problém kausální souvislosti v trestním právu.
V. 1922/23, IV, 54; Miřička: Trestní vina a vztah příčinný. Sbor. 1904, IV, 459; Prušák.' Vztah
příčinný. Sbor. 1904, IV, 1.

62.

Nebezpečí.

Při určitých trestných činech zákon nepožaduje, aby škoda skutečně nastala~
nýbrž trestá již, přivodí-li někdoll~h~~~_čí.lliJ:i~E~š[RsT~iiioznó~st=šk()dy.
Kdo by byl vševědoucí, neznal by pojmu nebezpečí, poněvadrnypředemvěděl~
zda určité jednání přivodí určitý výsledek čili nic. Úsudek o nebezpečí je tedy
vždy doznáním omezenosti našich znalostí, t. j., že v daném případě nevíme,
zda podmínky škodlivého výsledku jsou všechny dány nebo ne. Může tedy podle
stupně těchto znalostí býti úsudek o nebezpečí různý, a je otázka, které ze
skutečností, jež by mohly k nebezpečnému výsledku vésti, máme vzíti v počet
při úsudku o nebezpečí. Opět jako při kausální souvislosti tu musíme rozeznávati otázku způsobení a otázku zavinění. Podle toho rozeznáváme(ohjektivní
aCsubjektivníúsudek o nebezpečí. Abychom vůbec o nebezpečí moliĚ mluviti,
niusÍ tu nebezpečí býti objektivně dáno, t. j. že podle toho, co by mohl průměrný
nezúčastněný divák o seskupení okolností věděti, jsou tu podmínky, z nichž
zpravidla povstává škodlivý výsledek. (Představa nezúčastněného diváka je
ovšem jen myšlenková pomůcka, jež má soudci usnadniti hledání skutečností
pro nebezpečí rozhodných.) Abychom však nebezpečí mohli někomu přičítati,
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jest třeba, aby tu i subjektivně se stanoviska pachatelova nebezpečí bylo. To
znamená, že při otázce viny musíme podle obecné zásady nahoře při vině vyložené vzíti v počet všechny ty okolnosti, jež si pachatel představoval, vyjímajic
ty, které se neshodují se skutečnostÍ. Tedy na př. nebudeme počítati za nebezpečné jednání znalce, jenž věda o určitém ději vice, než průměrný divák,
vzal v počet laikovi neznámé podmínky, škodlivý výsledek vylučující. Naopak
však také nebudeme přičítati jako nebezpečná jednání toho, kdo věře v kouzla
se domnívá, že na př. nějakým zaříkáváním může přivoditi nemoc.
Zvláštním případem trestání nebezpečného jednání je trestání pokusu.
Kries: Die Prinzipien der Wahrscheinlichkeitsrechnung 1886; týž: Uber den Begriff der
objektiven Moglichkeit 1888; Finger: Der Begriff der Gefahr und seine Anwendung im Strafrecht 1889; týž: Begriff der Gefahr und Gemeingefahr im Strafrecht (Festgabe fur Frank 1.,
str. 230 n) 1930; Rohland: Die Gefahr im Strafrecht, 2. vyd. 1888; Henckel: Der Gefahrbegriff
im Strafrecht (Strafr. Abh. č. 270) 1930.
Drdacký:Kritickýpříspěvek k typickým teoriím "nebezpečí" v trestním právu. V. 1924-25,
VI, 97, 129.

§ 2. Dokonaný

čin

a pokus.

63. Dokonaný čin. - 64. Definice pokusu. - 66. Subjektivní a
teorie pokusu. 66. Pokus nezpůsobilý (nedostatek skutkové podstaty j. - 67. Pokus a omyl. - 68. Přípravné
jednání. - 69. Ustoupení od dokonání činu.

Dokonaný

čin.

Čin je dokonán teprve, když pachatelovou činností byl způsoben onen vý-

sledek, jejž positivní právo prohlašuje zaynější děj pro onen druh trestného
činu charakteristický. Tedy na př. vražda, nastane:1Í člověkova smrt, krádež,
přešla-li věc v pachatelovu detenci. Jestliže tedy právní řád vymezuje trestné
jednání jeho výsledkem, je čin dokonán teprve, když onen výsledek nastal.
Naproti tomu tam, kde zákon definuje čin jako ph,rožoyad delikt, je dokonán již
tím, že vzniklo nebezpečí zákonem požadované. Konečně při t. zv.formálních
deliktech je čin dokonán již neuposlechnutím zákazu nebo příkazu bez ohledu,
zda z jednání vzniklo nebo nevzniklo nějaké nebezpečí nebo dokonce nějaká škoda.
Při některých, činech zákon zachycuje činnost již v tak brzkém stadiu, že čin
býti vůbec trestán jen je-li dokonán. Tak jest tomu při všech činech, kde
trestá pouhou neposlušnost bez ohledu na to, jaký výsledek nastane. Nebo
činech, kde zákon trestá pouhý slovní projev. Na.0p::lk~jsou činy, jež se stávají
trestnými teprve, nastane-li urči~ý. ~ý~ledek, třeba nezaviněný'. Tak tam, kde
přičítá nějaký výsledek na zákhlděil1direktního dolu, nebo tam, kde se
čin trestá jen, nastane-li určitá.2.!:>j,~J<tivní podmínka trestnosti (t. j. skutečnost,
jednání nemůže býti trestáno, 'jéž však nepatří k/"skutkové podstatě
ré"~H1F·n činu, takže nezáleží na tom, zda pachatel o ní věděl; na př. zakročení
~U'····~Á"~UL'" moci v případě § 73 rak. v. nahoře č: 32).
/
Definice pokusu.
Pravidlem však je, že mezi jednáním a výsledkem musí proběhnouti více méně
kausální řada, že však zákon právě vzhledem k nebezpečnoSti jednání
Trestní právo 5
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by okolností na vůli pachatelově nezávislou výsledek nebyl
Tu_ mluvíme--o-~pok-us-u~' ~~_."-,~,-,--,,,,~,'--~
Pokus je vylQllče!1: Výslovným ustanovením zákona při\kulposních deliktech
(někteřínepravemmíní, že je tu pokus pojmově vyloučen); arg. verb. ",?i~}nlY$b:iík"
v § 8. rOÍ1119yě je vyloučen při deliktech čistě 0l11isivvich, při deliktech, jež
mohou býti spáchány jen' dólo indirecto, při deliktech verbálných a jiných, kde
již projev trestné vůle je trestný (rychlá jízda) a při činech, jež zákon prohlašuje
za dokonané již v stadiu pokusu (§ 147, §Jzák. na ochranu republiky).
Definice pokusu je podána v § 8 rak. a 6b uh. Podle práva dříve rakouského
se p,{)t}tP-lIi~podl~§ 8k pokusu:
a)'iImyšli1ost,
.
..'
b) vnější činnost, objektivně nebezpeČná;
c) aby příčina nedokonání záležela na okolnostech, nezávislých na pachatelově vůli. O přečinech a přestupcích tu platí podle § 239 totéž, coo zločinech.
Dříve uherský trestní zákon požaduje podle § 65 a 67 č. 1 totéž, jenže je tu při
přečinech pokus trestný jen tenkrát, stanoví-li to zákon výslovně.
Novější zákony (tak i § 66 uh.) trestají pokus mírněji, než dokonaný čin.
Trestní zákon rak. klade však co do trestnosti pokus na roveň dokonanému
činu, připouští jen, aby se k tomu, že čin zůstal při pokusu, přihlíželo jako
k polehčující okolnosti. Výjimky, kdy se pokus trestá mírněji, v. na př. v § 138,145.
O pokusu při nevlastních deliktech tiskových v § 10 rak.

trestá

čin, třeba

>,~astal.

Moh~1~L~§1tl<i4{)~~,~i!u\.Ú:f~~5b;"k:t:gg~~~1g()pg~tittQllď.liw,._kJ~Ldo

kQná~nebo .t!J:!bJ~. _s.eo něj PQkusí~ Neboť naše právo v § 8 (arg. verbum
"ke zločinu není potřebí ... ", "jest zločinem") vidfv pokusu stejný trestný čin
jako v dokonaném činu. V tom smyslu tedy vidíme v pokusu jeden ze způsobů,

trestný čin. Místo aby vedle dokonané vraždy, krádeže atd.
jako samostatnou skutkovou podstatu pokus každého z těchto trestných
činů, stanoví zákon obecně, že se činu mohu dopustiti nejen jeho dokonáním,
nýbrž již pouhým pokusem o něj. V tomto zvláštním vymezení objektivní skutkové
podstaty, že totiž již pokus trestného činu je zločinem, že tedy objektivní
skutková podstatal1ení vymezena výsledkem (smrtí v § 134, odnětím věci
v § 171), nýbrž ~~QU)~sled.ku.. je jediný rozdíl
mezi pokusem a dokonaným činem.
.' .........
jak se

uskutečňuje

uváděl

65. Subjektivní a objektivní teorie pokusu.
: Pokud jde o

přesnější

vymezení pokusu,

vytvořily

se

dvě

teorie: .~:ubjektivní

a,()1:lj~~tivní. Přivrženc~~1Jbjektivní teorie zdůrazňují symptomatický význam
zločinného jednání a míní, žejgJq:J2it~ ..§.~.,,&1()s;il1ný:.•úJ1J:y:~1. pJ:Qj~~xil jakýmkoliv
činem, jenž podle přesvědčení pachatelova měl přivoditi zločinný výsledek~
nemůže pachatele exkulpovati, jestliže vnější nějakou okolností výsledku bylo

zabráněno. Špatnost a tedy trestuhodnost pachatelova tkvi v jasnosti a pevnosti

jeho zločinného odhodlání, nikoli v tom, jak daleko již dospěl v prováděni svého
úmyslu. Naproti tomu přivrženc~objektivní teorie zdůrazňují,že není úkolem
trestního práva, aby se podle něhó soudilo nad vnitřními dUŠevníí:rů ději. Je
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právě jednou ze záruk občanských svobod, že mohu býti trestán jen, projeví-li
se mé smýšlení a úmysly určitou, zákonem stanovenou, typisovanou vnější
skutkovou podstatou. Také pokus, má-li býti trestným činem, musí míti vnitřní,
subjektivní a vnějšÍ, objektivní stránku. Tuto objektivní stránku vymezuje pak
?ákon tím, že požaduje,~bjl nehledíc na pachatelovy představy, byl čin objektivně
~nebezp~č~ý. T.ed~ nest~čí,)ak u~í přivrž~n~i.s~?jektivní.teo~ie,v aby se zlc:či~né
odhodlam proJevIlo, n)(brz llJllSL~~~_cJJlí::~lÚ~.J;lJlA~••,n~.~Z{le~.~
pokládám objektivní teorii za správnější proto, že lépe hoví obecným zásadám
trestního práva, jež nechce hodnotiti lidi jen podle jejich smýšlení, nýbrž vedle
toho i podle vnější nebezpečnosti jejich činů. Namítají-li subjektivisté, že objektivní teorie vede k nespravedlivým výsledkům, poněvadž ze dvou stejně špatných a nebezpe~ných individuí musíme jedno osvobodit, druhé odsoudit podle
té vnější okolnosti, jež nemůže nic přidati ani ubrati na nebezpečnosti pachatele,
zda jednání bylo objektivně nebezpečné, možno se stanoviska objektivní teorie
odpověděti, že tuto "nespravedlnost" neodklidí ani subjektivní teorie, poněvadž
i podle ní nutno osvoboditi toho, jehož špatnost se projevila jinak, než jednáním,
jež podle jeho názorů mělo přivoditi škodlivý výsledek. Mám-li trestati toho, kdo
nasypal odpůrci do vody cukru stejně jako toho, kdo mu nasypal (nedostatečné
množství) jedu, proto, že oba jsou stejně nebezpeční, proč netrestati stejně toho,
jehož zločinné odhodlání se projevilo, poněvadž je pověrčivý, v nejstrašnějším
a podle jeho představ nejúčinnějším zaříkání, nebo v tom, že své odhodlání
vylíčil v dopise, jenž byl zachycen, takže k provedení činu vůbec nedošlo?
Zdánlivá nespravedlnost při objektivní teorii je stejná jako při subjektivní:
spočívá v požadavku typisace zločinu a tu typisace podle objektivní nebezpečnosti je přece jen značně spolehlivější než typisace, jež by se opírala v podstatě jen o duševní stavy vždy těžko zjistitelné.
Naše právo jak rakouské tak uherské stojí na stanovisku objektivní teorie. To
vyplývá pro rak. jednak ze slov § 8 ke "skutečnému vykonání", dále ze slov § 11
,~yg~jší zlý čin". Dále z § 56, podle něhož jednání pro právní statky indiferentní nemílže-býti zločinem, a konečně z historického vývoje. Pro právo uh. pak to vyplývá
ze slov "prove"clení obmyšleného přečinu nebo zločinu". Jestliže zastánci subjektivní teorIe proti výkladu § 8 ve smyslu objektivistickém namítají, že pokus
nelze nikdy označiti jako "čin, který ke skutečnému vykonání vede", poněvadž
jde o pokus právě proto, že čin k vykonání nevede a že tedy tato slova je doplniti
vložkou "podle vůle pachatelovy", možno s objektivistického stanoviska a to
podle mého zdáni s větším právem tvrditi, že zákon při těchto slovech nemyslí
na konkretní případ, nýbrž na druh případů, o něž jde, takže jest interpolovati
"ke skutečnému vykonání obyčejně vede", což je právě formule objektivního
nebezpečí.

66. Pokus nezpz'tsobilý (nedostatek skutkové podstaty).
Rozpor mezi subjektivní a objektivní teorií pokusu se nejvíce uplatňuje při
řešení případů, jež shrnujeme pod názvem "pokusu nezpůsobilého".
Pokusem nezpůsobilým nazýváme takovou čillnost,že které objektivně za-

i

mýšlený výsledek nemůže povstati, třebas pachatel vykonal vše, čeho je k provedení činu třeba. Teorie objektivní tu rozeznává pokus nSt'nezpůsobi1ém před
mětě a pokus nezpůsobilým prostředkem, v obou případech pak pokus,StPsglutně
a, relativně nezpůsobilý. Nazývá pak absolutně nezpůsobilým takový pokus, při
n:ěmžtrestný čin je vůbec nemyslitelný, poněvadž se nedostává některé]Jojmové
náležitosti zločinu. Na př. pokus krádeže na vlastní věci, pokus vraždy na strašáku v poli. Relativně nezpůsobilý pokus je takový, při němž jsou sice pojmové
náležitosti činu,Ín concreto však jsou tu okolnosti, pro něž výsledek kriminálně
relevantní nemůŽé povstati. Tentýž rozdíl možno činiti i co do progtedku
nezpůsobilého (na př. pokus vraždy zaříkáváním je absolutně nezpůsobilý~-pokus
vraždy nenabitou pistolí relativně). Při absolutně ne~působiléll1pokusu nelze
mluviti. o trestném činu. (Jde tu o putativnídelikt.) Trestnfjé t()nkopo~lJ,s
t:~~~~:.~~E'~~:O~~lý,jenž se od ostatních případů.poku~uď1išnen· tím~žetu
přípIla,~proČv kOnkre1i1Kili )řípaděvýs1egek1J,enastal, vězí ve vlastnostech
objektu nebo prostředku, a nenfpříčiny, proč by takový případ, ovšem, jsou-li
tu?osrntní náležitosti pokusu) byl posuzován jin?k,lí.eŽ případ, kdJiškqdIivý .
vysledek nenastal pro vllějšínějakoupřekáŽku(pókus vraždy nenábitou pistolí
a pokus, při němž se pachate1zmýlil v odhadování, až kam jeho pistole donese).
V rámci subjektivní teorie se tento problém nevyskytuje, poněvadž pokus je tu
trestný bez ohledu na objektivní nebezpečnost jednání.
Poněvadž důvodem beztrestnosti pokusu v případě absolutně nezpůsobilého
je skutečnost, že k trestnosti se nedostává ve vnějším světě oněch
znaků, jež tvoří součást skutkové podstaty (není tu při útoku na strašáka "člo
věka", při odnětí vlastní věci není tu "věci cizí") označujeme tyto případy
léhavěji jako
nedostatek vnější skutkové podstaty.
67. Pokus a omyl.
Důvod, proč při pokusu nedošlo k výsledku, může spočívatijak Y~t%~j§í
tak vnitř:u.Í stránce jednání. Ano ve většině případů pokusu je důvod, proč
·kd6:konrni činu nedošlo,olllyl pachatelův, jenž buď nevěděl, že jest tu okolnost,
jež vylučuje v tomto případě možnost výsledku, nebo se mýlil ve svém souzení
o kausální souvislosti (nevěděl, že jeho oběť nosí drátěnou košili; domníval se,
že jeho puška nese dosti daleko, aby oběť smrtelně zasáhla). Užijeme-li pravidel,
jež jsme poznali v nauce o omylu, na pHpady poku:m, stane se nám
mezi absolutně a relativně nezpůsobilým pokusem jasnějším. Jde o trestný pokus
relativně nezpůsobilý tenkráte, když omyl pachatelův, jenž způsobil bezvýslednost jeho jednání, se týkal nepodstatl1~ho znaku skutkové podstaty; při absolutně
nezpůsobilém pokusu jde o omyl vpodst?tném znaku, pachatel se domníval, že
tu takový znak je, ale ve skutečnosti tu není, tedy jeho jednáni je beztrestný
delikt putativní.
Osvědčuje se i tu pravidlo, platné při omylu, že pachateli nelze při úmyslu přičítati to, co
si nepředstavil, ale také z toho, co si představil, lze mu za vinu klásti jen to, co si představil správně. Na př.: k vraždě je třeba takového jednání, z něhož povstane člověkova smrt; k pokusu vraždy
tedy takového jednání, z něhož povstane objektivní možnost smrti. Pachatel chtěl usmrtiti,
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namířil

na živého člověka neuváživ, že jeho puška nenese dosti daleko, a proto oběť neusmrtí.
Mýlil se, ale ne v podstatných znacích, poněvadž ty jsou jen, aby tu byl živý člověk a aby tu byla
objektivní možnost usmrcení, t. j. aby z toho, co si pachatel správ?ě představoval, nezúčastněný
divák si utvořil úsudek pravděpodobnosti škodlivého výsledku. Ze puška dosti daleko nenese,
nepatří ke skutkové podstatě; pachatel si správně představil, že střílí z pušky a při výstřelu z pušky
ie nebezpečí smrti. Naproti tomu střelil-li z dětské hračky, již omylem pokládal za pušku, zmýlil
~e
podstatném znaku; smrtící zbraň byla jen v jeho představách, jež se od skutečnosti uchylovaly tak, že jich nelze při tvoření úsudku pravděpodobnosti bráti v počet, poněvadž tento úsudek
můžeme tvořiti jen z těch prvků, jež si pachatel představoval správně ev prvém případě si správně
představoval, že střílí, kdežto v druhém to, co považoval za střílení, ve skutečnosti jím nebylo.)
Přípravné jednání.

Přípravným

jednáním rozumíme takovou

činnost,

jíž pachatel ještě E;~ř!yodil

nebezR,~tiJ'ozhodného výsledku, nýbrž se k tomu teprve lltip,KgYQy~L Přípravne

jednání přechází tedy v pokus tím okamžikem, když ja~§J.lbjektivně tak objektivně je tu nebezpečí kriminálně relevantního výsledku. Není tedy pokusemopatřo
vání nástrojů, leda že podle okolností případu nelze očekávati, že by tato činnost
mohla PEayci~podobně vyÚStItl v jiný výsledek, než o nějž při dotyčném druhu
činu jde. Takě tu se ovšem rozcházejí řešení podle obou teorií.
Ustoupení od dokonání činu.
Příčina,

že výsledek nenastal, je v § 8 uvedena jen příkladně. Může to tedy
jakákoliv okolnost mimo dobrovolné ustoupení od dokončení nebezpečné
činnosti. Plyne tedy z § 8 a contr.,že ten, kdo podniknuv trestné jednání dobrovolně od jeho dokonání upustí, není trestný, poněvadž takové jednání není
pokusem. Mluví se tu nepřesně o účinné lítosti, jež činí pokus beztrestným. To
však není stanovisko našeho práva, jež neslibuje beztrestnost kajícímu hříšníkovi,
nýbrž za trestný pokus prohlašuje jen jednání, při němž překážka dokonání
ležela 11lÍIl1() pachatelovu vůli, takže tam, kde je překážkou dokonání jeho nové
rozhodnutí, vůbec nejde o pokus. Motiv tohoto ustoupení je tedy nerozhodný
(na př. není trestný, kdo ustoupil ze strachu nebo proto, aby čin vykonal v pří
hodnější době).

Ovšem,~PlL!lJ: __yněišílll . .tnotjveil1, jenžj~i . od. či!}!!.

zdržel, ~ý~ipřekážka,
mýlil. Poněvadž totiž se v § 8 požaduje
jen, aby pachatel ustoupil z vlastního popudu, při čemž motiv je nerozhodný,
nutno také v opačném případě, když neustoupil z vlastního popudu, pokládati
za nerozhodné, zda se snad mýlil a zda snad by nebyl čin dokonal, kdyby znal
skutečný stav věci. Ustoupí-li pachatel od dokonání proto, že pokládá překážku
za nepřekonatelnou, ač nepřekonatelná není, nem~ní to nic na' skutečnosti, že
ustoupil pro překážku a nikoliv z vlastního podnětu; překážka, byť i jen domnělá,
je přece překážka.
Jestliže pachatel dobrovolně ustoupí od dokonání činu, avšak tím, co již
vykonal, se dopustiljineho trestného činu (poku~kvalifikovanÝiff nelze jej trestati
za pokus, ovšem však: za to, co vykonal (pachatel ustoupil od provedení krádeže,
když již byl poškodil zámek; bude trestán za poškození cizího majetku, nikoliv
za pokus krádeže).
třeba by s~

bylo dosahu této

překážky
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jmenuje případ, kdy pachatel vykonal již vše, čeho
k provedení činu, potom však učinil protiopatření, aby výsledek nenastal
(dal své oběti jed v úmyslu vražedném, potom však rozmysliv si věc jí dal včas
protijed). I tyto případy se posuzují jako llstQlJP_ení od pokusu.

třeba

Dohna: Der Mangel am Tatbestand (Festgabe fur Guterbock) 1910; James Goldschmidt:
Die Leme vom unbeendigten und beendigten Versuch (Strafr. Abh. č. 7) 1887; Schuler: Der
Mangel am Tatbestand (Strafr. Abh. č. 181) 1914; Cohn: Die Revisionsbedúrftigkeit des heutigen Versuchsbegriffes (Strafr. Abh. č. 192) 1916; Natorp: Der Mangel am Tatbestand (Strafr.
Abh. č. 204) 1921; Schaffstein: Die alIgemeinen Lehren vom Verbrechen in ihrer Bntwickelung
durch die Wissenschaft des gemeinen Strafrechts 1930; Lammasch: Der Moment objektiver
Gefiihrlichkeit im Begriffe des Verbrechensversuches 1879; Janka: Das osterr. Strafgesetz und
der subjektive Versuch 1882; Delaquis: Der untaugliche Versuch 1904; Kriegsmann: Wahnverbrechen und untauglicher Versuch (Strafr. Abh. č. 51) 1904; H. Meyer: Anfang der Ausfúhrung 1892; Redslob: Versuch und Vorbereitung (Strafr. Abh. č. 90) 1908; Zucker: Noch
eln Wort zur Lehre vom untauglichen Versuch, AS. 1888, XXXVI, 370; týž: Bin Schlusswort zur Lehre vom untauglichen Versuch, AS., 1889, XXXVII, 274; Saleilles: Bssai sur
la tentative, RP., 1897, str. 53 n.; Gallet: La notion de la tentative punissable, th. Paris, 1899.
Drbohlav: Ještě k nauce o trestnosti pokusu. P. 1905, XLIV, 721; Milota: Základní hlediska
československých přípravných osnov trestního zákona. (Studie o pokusu.) Věst. 1928, IV, 44;
Prušák: Pokus nezpůsobilý. Sbor. 1915, XV, 399; Solnař: Ohrožení, pokus a vztah příčinný.
Sbor. PM. 1933, XXXIII, 544; Synek: K nauce o trestnosti pokusu. P. 1905, XLIV, 567;
Zucker: O spoluvině a pokusu podle osnovy nového trestního zákona. P. 1876, XV, 601.

§ 3.

Spolučinnost několika

osob

při

témž trestném

činu.

70. Pojem a druhy spoluviny. - 71. Návod a nepřímé pachatelství. - 72. Pomocnictví. -73. T. zv.
akcesorní povaha spoluviny. - 74. Nedokonané svádění. - 75. Jiné formy součinnosti při
trestném činu.

70. Pojem a druhy spoluviny.
Skutková podstata trestného emu je ve zvláštní části trest. zák. zpravidla
definována jako dokonaná činnost jediného člověka. Jako však při pokusu po bok
úmyslných trestných činů výsledečných staví a za stejný zločin prohlašuje pokus,
vyhovující podmínkám § 8, tak v § 5 po bok jednání jednotlivce staví a za stejný
zločin prohlašuje určité formy součinnosti, blíže tam vymezené.
P,~chatelem je pak ten, kdo vykonal činnost,.již zákon předpokládápřitr~st
néřh činu určitého druhu (kdo vraždil, kradl a pod.). Oy:š~1llje~možné, že tuto
činnost provede několik osob spol~čně ..J'u mluvíme (t1P_Q!y~~l~lgyí. cSpolupacllatelL!~d.y. js()u lidé,. kteř!x~dolTI?u součinnosd~uskuťečňujr··činnóit;~:,pro
'iirčitý druh trestných činu rozhodnou. Musí . tu byti vědomá součinnost, poněvadžkdý15y ti, kdož pracullo-ilSk'Utečnění určité skutkové podstaty, o sobě
vzájemně nevěděli, nebylo by podnětu, abychom jejich činnost slučovali. Vždyť
tím teprve nastává zvláštnost při spolupachatelství, že každý ze spolupachatelů
je v svém úmyslu posilován vědomím, že mu ostatní pomáhají. Ovšem výslovné
nějaké předchozí úmluvy třeba není. StačÍ, že právě při činu jsou si oba vědomi
své vzájemné součinnosti.
Od spolupachatelství seJi§L~~~§1~nství tím, že účastník neprovádí činnost pro
určitý druh trestných činů'tlia,tákterIstickou (nekrade, nevraždí), nýbrž jinému
tuto činnost ~~S?J,,~J;!j~~nebo 'l!~~~J1.!;Ůe. Tatosoučinnostje pak možnáve dvou
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formách: buď jako návod, t. j. vzbuzení zlo~~il11l,éh() Ú1Ilyshlvpachateli, nebo
pomoc, t. j. podporování pachatele pří uskutečňování jeho úmyslu. Tato pomoc
pak může býti b1l2fl?2~itivní nebo inegativní podle toho, spočívá-li v opatřování
příležitosti nebo prostředků, či spočívá-li v odstraňování překážek. Obojí pomoc pak může býti buď Jysická nebo ,psychická (rada, vyvráceni pochybností).
Ve všech těchto případech sepředpokladá dolosnÍ spoluvina na dolosním činu.
Dolosní spoluvina na kulposním činu by mohla býti nepřímým pachatelstvím.
Kulposní spolJ.lY!lli! jak na dolosním tak na kulposním činu by mohla býti
kulposním pachatelstvím předpokládajíc, že jsou tu ostatní podmínky, poněvadž
pro kulposní přivození výsledku zákon nezná rozlišení jednotlivých forem spoluviny, takže je tu vždy rozhodná toliko otázka, zda mezi jednáním a výsledkem
je kausální souvislost a zda pachatel výsledek kulposně zavinil.
Teorie nazýváspolupacllatelství iúčastenství(návod a pomoc) společným názvemsp()J;lJ,yin)T.~J:latn~~ PXá,Y9, rak. však. spoluvinqu nazývá to, co teorie jmenuje
účastensIvIm~ t. j. ~návod a pomoc, kdežto název úČflst~nství vyhrazuje určité
formě psychického pomocnictví. Právo uh. užívá v §69 ňázvu účastenstvÍ jako
teorie.

71. Návod a

nepřímé

pachatelství.

_~i~ml~~J,~,~~b,Y.dil~~clLzlolilll1~~~l.J\by

návodcova

činnost byla účastenstvím (spoluvinou) na činu pachatelově, je třeba, jako v jiných
Ipřípadech přičítání činu, určité psychické disposice a určitého vnějšího děje.

lr:21?~sychické stránce je třeba úmyslu návodcova k přivození il;ldiyjdlJ.á~.fj,:;:",
....t~~abadání k individuálně neurčitým činům

je samost~ttiiým činem § 15
zák. na ochranu republiky resp. zločinem podle § 8 zák. o třaskavinách. l(do
by ~kulposně vzbudil v druhém úmysl k individuálně určitému činu, mohl by,
kdyby~ostatňTOkoliiosti tomu nasvědčovaly (na př. pachatel byl choro:qlyslný),
býti kulposním pachatelem onoho činu, není však nikdy návodcem. Po \fy§i<:ké
stránce se vyhledává kausální souvislost mezi činností návodcovou a výsledkem,
t. j. návod musí býti pachateli podnětem k jeho činu. Předpokládá se ovšem,
že návodce pc)Užije jako prostředku k uskutečnění kriminálního výsledku činnosti
osoby ptíc:ei'né, a to tak, že činnost pachatelova vykazuje jak po psychické tak
po fysické stránce všechny znaky onoho trestného činu, o nějž návodci jde.
Tím·se liší návod od t. zy~ ~~ptL:qléh()J2ac:,l1at~lství._NepřÍ1;ným ~chatele11li~~!b.~.
kd.Q~jakonástrojekprQy~dJ~nl2:10činr(éhoúm)'slllPoužije .sice~lidské.činnQs!b~~
taknvýmzpůsobem,

že se této činnosti nedostává některé z podstatných náležije možné trojím způsobem:
a) buď tím, že někoho fysickým! n~silífu k činu donutím, kde tedy se tomu,
kdo čin provedl, nedostává úmyslu (vůle), nebo
b) tím, že v druhém vzbudím\omyI, pro nějž si nemohl trestnost svého jednání uvědomiti, kde se tedy zase tomu, kdo činnost provádí, nedostává úmyslu
(představy), (může však býti přičítána nedbalost), nebo
c) tím, že vědomě použiji jako svého nástroje nepfičetné osoby.
Ve všech těchto případech nejde o návod, poněvadž se nedostává odpovědnosti

tPs_tLlg~§tIJého činu. To

71

osobě,

jež čin uskutečnila; věc je stejná, jako by "návodce" byl použil jakéhokoliv jiného nástroje (cvičeného zvířete); ten totiž, kdo tímto způsobem použil
jiného jako svého nástroje, je pachatelem.
Sporná je otázka trestnostit. zv. agenta provokatéra, totiž toho, kdo vzbudí
vdruhém zločinný úmysl nikoliv proto, aby k činu skutečně došlo, nýbrž z jiného
aůvodu, na př. aby svedeného mohl udati. Tu dlužno rozeznávati: poaaří-li se
agentovi věc nastrojiti tak, aby k provedení činu nedošlo, nelze jej činiti odpoy~dným, poněvadž tu sám způsobil,~~~t~k4e);;IleIla~~~1, je tedy věc stejná,
jako při dobrovolném ustoupení od pokusu. Tam však, kde k trestnému činu
. skutečně došlo (politický agent provokatér nastrojí politickou vraždu, aby vzbudil politické hnutí proti straně pachatelově), j~~~YQJl~,~ID" (~vláštní ustanovení
o agentu provokatéru obsahuje 1.27 zákona na ocm. rep. Agent provokatér se
nestává totiž beztrestným včasným udáním činu.)
Winter: Die mitte1bare Taterschaft, 1917; Schmidt: Die mitte1bare Taterschaft (Festgabe
flir Frank II.), 1930, str. 106 n.; Singewald: Der agent provocateur, 1908.

72. Pomocnic tví.
Podobně jako při návodu se vyhledává i při pomocnictví po psychické stránce
úmyslu. umožniti nebo usnadniti určitý trestný čin, po stránce fysické pak kausální_SQ11Srislosti mezi pomocníkovou činností a výsledkem, t. j. že pomoc byla
jednoU:~i' podmínek výsledku.
..
Hranice mezi fysickým pomocnictvím a spolupachatelstvím bývá někdy dosti
pochybná (je ten, kdo drží přepadeného, zatím co druhý jej škrtí, pomocníkem
nebo spolupachatelem ?). Tuto otázkU řeší přivržencit:eorie subjektivní tak,
že míní, že pomocník jedná v zájmu cizím, tedy s úmyslem ·pomocnickým,
spolupachatel v zájmu vlastním, s úmyslem pachatelským. Mám za to, že toto
rozlišení je prakticky méně účelné, poněvadž je zcela dobře možno, že ten,
kdo má na výsledku nejmenší zájem, provede činnost nejdůležitější (najatý
vrah), kdežto ten, jenž celý čin nastrojil a bude z něho míti hlavní prospěch,
zůstává v pozadí a pomáhá jen podružným způsobem. Proto bych dal itl.l před
nost teorii objektivní, jež rozdíl vidí v tom, zda činnost, o niž jde, je pro výsledek
kriminálně relevantní tak rozhodná, že si bez 11i. tento. výsle<iek nemůžeme
mysliti. Můžeme si mysliti vraždu, při níž by nikdo na ulicinehlídal~aTe těžko
si představíme uškrcení, probodeni silného člověka, jejž by slabšímu pachateli
někdo nepodržel. Proto nazveme toho, jenž při vraždě hlídá, aby se nikdo nepovolaný nepřiblížil, pomocníkem, toho, kdo bránící se oběť držel, spolupachatelem.
N~g;ativní pomocnictvi spočívá v odklizování překážek. Nenáleží sem tedy
pouhánečinn9ss. nezabránění výsledku. To je samostatný trestný čin, pokud
někdo
r:ezabrání zločinu za podmínek § 212 (zločin nadržování).
Zvláštním způsobem je vymezen tento samostatný trestný čin (nezabránění
nebo neudání zločinu) v § 9 zák. o třask. č. 134/85 ř. z., v § 6 zák. o padě
lání peněz a cenných papirů, č. 269/19 Sb. a v § 12 a 13, Č. 4 zák. na ochranu rep.
Č. 50/23 Sb.
zvláštní
Platný trestní zákon rak. uvádí v § 5 in fine s názvem

úmyslllt
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formu psychického pomocnictví, spočívající v tom, že se někdo před činem
dohodne s pachatelem o pomoci, již mu po činu poskytne, neb o podílu na zisku.
Tímto předpisem má býti zdůrazněno, že takováto dohoda jako posílení zločinné pachatelovy vůle má býti trestána bez ohledu na to, zda po činu skutečně
k pomoci resp. podílu na zisku došlo. Stala-li se takováto dohoda teprve po ČÍI1U,
tu správně stanoví § 6, že nelze mluviti o spoluvině na trestném čÍnú;Uyofž
nanejvýše o samostatném trestném činu, jakými jsou nadržování při zločinech
podle § 214, 217 neb přečinech či přestupcích § 307, nebo podílnictví při krádeži, zpronevěře neb loupeži § 185, 196,464.
Trest na spoluvinu a účastenství v právu rak. je:.stejný, jako trest pachateli
hrozící. Ceteris paribus je navodce trestnějšÍ, §44c)~263 k. Při jednotlivých
trestných činech jsou pro spoluvinníky zvláštní sazby, na př. § 136, 137. V právu
uherském podléhá návodce a spolupachatelé trestní sazbě jako pachatel, pomocníci trestní sazbě za pokus, § 71, 72 uh.

73, T. zv. akcesorní povaha spoluviny.
V literatuře se vede spor o právní povaze spoluviny. Vládnoucí nauka totiž
učí o t. zv,. akcesorllí~i odvozené povaze .spoluviny, míníc tím, ž~ JrestllQst§P91uv:inník~ i~ zá~islá na trestnosti .hlavního pachatele. Učí se teáy: 'Ž~spoluviimík
'mUže b}řtrštilián jen tam, kde Sehlavní pachatel dopustil aspoň pokusu trestného
činu. Mám za to, že tu méně vhodný výraz "spoluvina" svádí k představě jakéhosi podílu na cizí vině. Takovéto ručení za cizí vinu je však v příliš příkrém
odporu s dnešním nazíráním na trestní právo, abychom je uznali, leda by nás
k tomu nutil výslovný předpis zákona. Tomu však tak není. Zlý skutek, o němž
mluví § 5 rak., zločin neb přečin, o němž mluví § 69 uh., nemusí býti čin v osobě
hlavního pachatele trestný, jak výslovně stanoví 2. odst. §f5}rak. a § 74 uh.
Z toho plyne, že .D!ázku~m~_itie.šitiJJ~~!!ld~llQ.ze..Wj!JJ!yinll1KÍl,~.amQ.§1~Jllě.a.1e.
~di.odl1.Q.Y~P~~_f.iL~~yjmL

Z toho plyne:
a ) Šel-li hlavni pachatel dále, než jak návodce a pomocníci zamýšleli, je za
svůj exces sám odpovědný. Je tedy možno, aby hlavní pachatel byl trestán pro
vraždu, návodce a pomocnki jen pro spoluvinu na krádeži. Rozuml se, že tam,
kde zákon přičítá výsledek nezaviněný, dlužno jej přičísti i spoluvinníkům(viz
§ 143, 157 rak.).
b) Ustoupil-li hlavní pachatel dobrovolně od dokončení čínu, nemění se tím
trestnost spoluvinníků, pokud ovšem sami také od dokončení neustoupili.
Ovšem, čín musil již dospěti aspoň k pokusu. Jinak by se k trestnosti spoluvinníků nedostávalo vnějšího výsledku, jejž předpokládáme při každém trestném činu.
c) Ylivomylu a jiných okolností, trestnost vylučujících, mírnících nebo
zvyšujíckhC§ 177), nutno u každého spoluvinníka posuzovati samostatně.
d) . Čin návodcův nebo pomocníkův se nestává nepřímým pachatelstvím tím,
že (aniž o tom věděli), hlavní pachatel byl nepříčetný.
e) Osobní vlastnosti trestnost vylučující, mírnící neb zvyšující platí jen pro
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toho ze spo]uvinníků, u koho jsou dány. Ovšem tam, kde~ je osobní vlastnost
p~chatelovaisPllčásttsklglsQyéQ04staty trestného činu, na př. § 101, 125, 131,
nebo kde osobňlvlastnost je momentem kvalifikačním, na př. § 411 a 153,
nutno na osobní vlastnost hleděti jako našouč~si skutkové podstaty, totiž při
čítati její účinky všem, kg~9o"<?"c!?-ívěděli. ~~~.je v § 177 při krádeži. c... ·.
f) Někteří vyvozují ze zamítnutí akcesorní povahy účastenství zbytečnost
konstrukce nepřímého pachatelství (nahoře č. 71). Poněvadž na trestnosti hlavního pachatele nezáležÍ, nezáleží prý na ní ani v případě, že návodce věděl
o takové okolnosti, jež vylučuje trestnost. Mám však za to, že zvláštnost případů
nepřímého pachatelství není v tom, že hlavní pachatel by nebyl trestný, nýbrž
v tom, že vůbec není pachatelem, nýbrž pouhým nástrojem toho, kdo jej
navedl.
g) Poněvadž při spoluvině jde o jediný zločin, jenž však se přičítá podle obecných zásad o kausální souvislosti i vině několika osobám, nezáleží na tom, jak
jsou mezi tyto osoby rozděleny jednotlivé znaky skutkové podstaty. Zpravidla
ovšem jsou tyto znaky dány u hlavního pachatele. Tím se řeší sporná otázka
trestnosti t. zv. pravých úředních deliktů, jestliže úředník je dá provésti někým
jiným (na př. listovní dáHs1:inu,ivořící doklad pozemkové knihy, zničiti svou
lllanželkou § 102c). :p()l1ěya.d~l?ype.?lJf~cilJ,íkQYY~9J!~~!1I!Q~!Lči!1}!ebyI tímto
_?JQčjJJ~m,.jest jej vždy považovatCia·s'polupa~l1atele~ třeba by se jeho součinnost
omezila na návod nebo pomoc. Poněvadž však uskutečnění skutkové podstaty
je dáno teprve zničením listiny, jest extraneus, jenž to z návodu úředníkova
učiní - předpokládaje, že vÍ, že jde o úředníka a listinu svěřenou jeho úřednímu
dohledu - spolupachatelem...Neví-li to" pak jde o nepřímé úředníkovo
telství (jinak je v případě § 139, kde znak "matka při porodu" nezakládá
skutkovou podstatu, nýbrž vymezuje osobní nárok na privilegovanou
. sazbu).
74. Nedokonané svádění.
Nahoře (t 73.) se stala zmínka, že má-lispoluviník býti odpovědný, musí činnost
hlavního pachatele dospět!~~112!L~~"~,,,R2~E~J poněvadž jinak by se nedostávalo
ve vnějším světě oné změny, jež je prourčÍtý druh trestného činu charakteristická. Yjji:Il1Ě:a. je v § 9 rak. co do t. zv.nedokQ:11anéhQsyáděnÍ. Tu nelze ll!luviti
ospoluvln.ě,p()něyadž se nedostává jiné Čirtn.ostl,nYbrŽo:~~ll1o:st~fhěm"t;ěstit'em
rči1fu;jenž je ovŠem vYll1ezenJ?l!!n,F:etQ~JW1 předpisem, totiž musTvkaždém pří
padě býti doplněn skutkovou podstatou onoho čínu, k němuž bylo sváděno.
Po~adujese tu:
a) Abičíii~Mk němuž bylo sváděno, byl v~oběMsv:ádění trestný;
,b) že bylo sváděno k činu indiviquálně ~ (srovn. a contr. § 8 zák.
o\třask. č. 134/85 ř. z. a. § 15 zák. na 9cl;lr. rep. č. 50(23 Sb.);
čj že svádění zůstalo~~•.•l!;~~jJ,·~ť proto, že sváděný sen~.dal svésti (nezdařené svádění) nebo že čÍnu(n<:!provedl (bezvýsledné svádění), nebo že již
před sváděním byl k činu odhodlan![aJias facturus).
Trest na nedokonané svádění je týž jako na pokus o čin, k němuž bylo sváděno.
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"; 5. Jiné formy součinnosti při trestném činu.
Za spoluvinu nelze považoyati:
a) KdyžJ!:e;z:á~gl1ajepatrno, že zákon určité osobY,!l~~htěl podříditi povinnosti, o jejíž porušení při trestném činu jde (na př. ~ 217 pokud jde o uvězně
ného), l1~bože určitý předpis je myšlen jako ochrana určitých osob třeba proti
jejich vůli (na př. § 96, únos na žádost unesené manželky).
b) Byl-li některý způsob spoluviny prohlášen za samostatnL!restný čin, Ilelze
pachateli hlav1fího činu přičítati ještě ipoluviiiu~-iia-této pomocné činno~ti (na
př. § 5 zák. o :p~dělánípeněz a cenných papírů č. 269/19 Sb., § 6 zák. 0iJ.řaskavinách č. 134/B5ř. z. a § 13 zák. naochr. rep. č. 50/23 Sb.).
.
c) Jestliže čin podle svého pojmu předpokládá součinnost více osob, t. zv.
nl.ltlléúčastenstvÍ, na př. při pozdvižení (§ 68), vzbouření (§ 73), zločinu podle
§5 zák: O třask.~ . § 9, 13, Č. 3 a § 17 zák. na ochr. rep., nebojestliže se před
pokládá vzájemná činnost několika osob, jako při cizoložství, souboji a určitých
způsobech smilstva, kde ostatně nastává někdy případ zmíněný pod 1. (totiž,
že zákon jen některého z účastníků činí trestným v § 504, 505).
Od případů spoluviny dlužno lišiti trvalejší útvary k provádění trestných činů,
totiž komplot a tlupu. ~t je~.s~eníl1ěkQ}j.ka o~~..k.J2my~q~~.~~~bQ
~ Starší doktrina tu mínila, že komplot je vždy trestný, poněvadž prav tu
jde o vzájemné navádění a psychické pomáhání. ~právnější se zdá, že v případě
komplotu ráz astupeň viny každého člena je samostatně posuzovati. Při zločinu
podle § 5 zák. otřask., zločinech a přečinech podle § 2, 9, 17 zák. na ochr. rep.
je komplot samostatným trestným činem. Od komplotu se liší\tlu..rav (banda)
tím, že tu jde o sloučení k páchání indi;viduá.lně neurčitých čimi~·také tu je
nutno odpověcl.llQSLk~dého člena posuzovati samostatně, lea3.ze by, jako v pří
padě § 5 zák(o třask., bylo utvoření tlupy k páchání zločinů výslovně prohlášeno
za s~mostatnftr~eštný čin.
O součinnosti několika osob při nevlastních deliktech tiskových viz § 7 rak.,
jenž, pokud jde o urážku tiskem, omezen § 1 odst. 2. zák. č. 124/24 Sb. ve znění
vyhl. č. 145/33 Sb.
Buri: Zur Lehre von der Teilnahme 1860, kde po prvé provedena subjektivní teorie; Teodoresco: Théorie de la complicité, 1900; Nagler: Die Teilnahme am Sonderverbrechen 1903;
Coenders: Strafrechtliche Grundbegriffe insbesondere Tiiterschaft und Teilnahme 1909; Berolzheimer: Die akzessorische Natur der Teilnahme 1909; Preudenthal: Die notwendige Teilnahme am Verbrechen (Strafr. Abh. č. 37) 1901; Dépl'ez: De la compHcité au point de vue
international, 1913; Bergen: Der Bégriff des Mehrheitsdelikts und seine Bedeutung fur die
Teilnahmelehre (Strafr. Abh. č. 279) 1931; Reichle: Die Teilnahme am Verbrechen nach
R. St. G. B. und den neuen deutschen Strafgesetzentwurfen (Strafr. Abh. č. 285) 1931; Heimberger: Die Teilnahme am Verbrechen in Gesetzgebung und Literatur von Schwarzenberg
bis Feuerbach 1896; Schaffstein: Die allgemeinen Lehren vom Verbrechen in ihrer Entwicklung
durch díe Wissenschaft des allgemeinen Strafrechts 1930; Goetz: Grenzziehung zwischen
Mittiiterschaft und Beihilfe (Strafr. Abh. č. 115) 1911; Petl"i: Die mittelbare Tiiterschaft (Strafr.
Abh. Č. 125) 1911; P. Merkel: Zur Abgrenzung von Tiiterschaft und Beihilfe (Rektoratsrede)
1925; Eb. Schmidt: Die mittelbare Tiiterschaft (Festgabe fur Frank II. 106) 1930; Exner:
Fahrliissige Zusammenwirkung (tamtéž 1. 569) 1930; Rosenfeld: Mittiiterschaft und Beihilfe
bei subjetiv gefiirbter Ausfuhrungshandlung (tamtéž, II. 161); P. Merkel: Anstiftung und
Beihilfe (tamtéž II, 134) 1930; Wuttig: Fahrliissige Teilnahme am Verbrechen (Strafr. Abh.
Č. 40) 1902; Schacht: Das fahrliissige Zusammenwirkung mehrerer Personen (tamtéž č. 106)
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1909; Singewald: Der Agent provocateur (tamtéž, Č. 83) 1908; Heilborn: Der Agent provocateur
1901; Krug: Die besonderen Umstande der Teilnehmer (Strafr. Abh. č. 24) 1899; Schonfeld:
Die Tei1nahme von Zivil- und Militarpersonen an gemeinen und militarischen Delikten 1911.
Mayer: Exces z návodu. P. 1894, XXXIII, 481; týž: Stává se návodce beztrestným odvoláním návodu? P. 1897, 868; Prušák: Dvě studie o účastenstvÍ. Sbor. 1909, IX, 39; týž: Studie
o účastenstvÍ. Praha 1909; Synek: O nedokonaném svádění k trestným činům. Sbor. 1909, IX,
105; Zucker: O spoluvině a pokusu dle osnovy nového trestního zákona. P. 1876, XV, 601;
týž: O spoluvině a účastenstvÍ dle osnovy nového trestního zákona. P. 1876, XV, 790.

§4. Svolení škodujiciho.
76. Svolení škodujícího.
Trestný čin musí po vnitřní i vnější stránce vykazovati všechny znaky zákonem požadované. Ostatní jeho znaky jsou právně nerozhodné. Příliš daleko
však jde § 4 rak., tvrdí-li zcela obecně, že zločin pochází ze zlomyslnosti pachatelovy, nikoliv z povahy toho, na němž byl spáchán, a činí-li tedy trestnost jednání závislou jen na subjektivní stránce činu. O tak dalekosáhlý důsledek asi
v § 4 nejde, nýbrž jen o to, aby vyloučil ve starších právech se vyskytující odstupňování trestnosti podle vlastnosti zasaženého, na př. podle jeho stavu. Dále
pak chce zdůrazniti, že ani svolení ško duj ícího nebéře činu trestnosti, čili že
potrestání zločinů nemůže býti obecně činěno závislým na vůli toho, kdo byl
činem poškozen. Ovšem i v tom ohledu jde doslov zákona příliš daleko, a musíme
jej omeziti potud, pokud již v pojmu trestného činu je, čili tvoří podstatný jeho
zákonný znak, že musí mířiti proti vůli poškozeného. N~boť možnost volně
disponovati oněmi statky, s nimiž podle právního řádu každý volně může disponovati, neměla jistě trestním zákonem býti vyloučena.
Proto svolení škodujícího vylučuje trestnost:
a) při deliktech čistě majetkových, jako při krádeži § 171,~pronevěře § 183,
poškození ciz{ho majetku §85a). Výjimkou je, kde patrně -6myslem zákona je
někoho i proti jeho vůli chrániti, jako př!Jichvě;
b) při trestných činech, jeji~.hž předmětem je práv~ volnost jednotlivcova se
rozhodovati, na př. voluost\ndÍlybu § 93, volnost\jeďnati § 98, volnost disponovati svou\~tJpohlavní§i25:Nerozhodné je všaf svolení škodujícího tam, kde
předměteTI1 ochrany není individuální volnost, nýbrž instituce osobní svobody
vůbec, jako při zločinu nakládání s člověkem jako s otrokem § 95,
kde
nepřímo jiné zájmy než individuální svoboda jsou chráněny, jako při smilstvu
na nedospělé, neb při únosu nedospělého.
Při ostatních činech proti osobám je pravidlem, že_~~~~ nevylučuje trestnost, poněvadž se tu neuznává volná disposice s vlastním tělem
(sporné při poškození na těle). OvŠem vždy se předpokládá útok proti cizímu
tělu. Proto sebevražda není trestná. Sporné je, zda pomoc při sebevraždě. Není
trestná, poněvadž nelze trestati za spoluvinu na činu, jenž sám o sobě není
trestný.
Ovšem někdy trestá zákon i poškození vlastni osoby, pokud jsou tím totiž
zasaženy současně i jiné zájmy (na př. § 169, 170, 409 a 410, a § 46 zák.. branného), nebo pokud jde o opatření rázu policejního, jako § 338 rak.
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o svolení škodujícího se jedná zpr:~yidla jalwookolnosti vyluč:uil<;Ípr:oú
právnost činu. Mám za to, že správnější je konstrukce, jež jednání proti vůli
škodujícího chápe jako znak skutkové podstaty, takžey těchto případech, svoH-li
škodující, 'pe~~f~tl~:v~2t;(;,~!3:l:~!s~.~~J2~~~t~ty, aniž musíme zkoumati; zda na př.
se stanovisKa'obcii.Ilskéhó práva je neho 'není jednání protiprávným. Tím se nám
také řeší případy, kdy pachatel ~~1:!~~4P2!z144i!1",.j~ jl,WdujictsvoliT, nebo jej
k jednání zmocnil. Vše tu záleží na vymezení skutkové podstaty v trestním právu,
a ne na tom, zda tu došlo k disposici škodujícího, platné se stanoviska soukromého práva .
. Biidinger: Die Einwilligung zu arztlichen Eingriffen 1905; Subra: De ľinf!uence du consentement de la victime sur I'existence d'un délit, 1906; Honig:Die EinwilligungdesVerletzten
(Strafr. Abh. Č. 248) 1928; Creifelds: Wird bei einem VerstoB gegen díe guten Sitten díe Einwilligung im Strafrecht irrelevant? (Strafr. Abh. č. 266) 1929; Zitelmann: AusschluB der Rechtswidrigkeit 1906; Ahrens: Geschaftsfiihrung ohne Auftrag als Strafausschliessungsgrund (Strafr.
Abh. č. 102) 1909; Amdt: Die mutmaBliche Einwilligung .als Rechtsfertigitngsgrund (Strafr.
Abh. č. 268) 1929; Wilhelm: Operationsrecht des Arztes und Einwi11igung des Patienten
1912.
Kliment: O významu svolení v trestním právu vůbec a rakouském zvlášť. P. 1886, XXV.,
469; Stránský: Vůle poškozeného ve skutkových podstatách trestního práva. Brno 1921.

§ 5. Konkurence trestných
77. Pojem konkurence. -

78. Druhy konkurence. -

činů.

79. Trestání konkurence.

77. Pojem konkurence.
Konkurujícími nazýváme ty trestné činy, kterých se dopustHatptážosoba
a které jsou předmětem téhož trestního .řízení (§ 34, 35,267 rak. a 95-104 uh.).
Požaduje se tedy:
a) aby tu bylo několik trestných činů, a
b) aby tyto činy byly předmětem téhož trestního řízení. § 57 a 265 tI. ř. rak.
rozšiřuje ostatně pojem konkurence na případy, jež sice netvoří předmět téhož
trestního procesu, jež však byly spáGhány dříve, než pachatel pro některý znich
9J':LsQuzen, a nebyly ještě předmětem trest. řízení.
'
.. .. ,
Konkurencí (souběhem) tedyn~ni:
a) pokračování v trestném činu, kde tedy není několik, nýbrž jen jediný
trestnfČln. Pokračováním nazýváme činnost, jež je prováděním téhož zločinného
úmyslu, třebas jednotlivé fase této činnosti vykazují každá o sobě všechny znaky
trestného činu (několik ran jedné oběti 'lasazených, vyrobení několika falešných
minCí);
b) delikty t.r:vající, t. j. takové trestné činy, jež již podle svého pojmu zavírají
kratší nebo delší dobu (na př. věznění člověka § 98, ukrývání věcí § 185, 214).
Od deliktů trvajících je lišiti činy, jež jsou v určité době dokonány, jejichž
protiprávné účinky však trvají, na př. bigamie § 206.
c) T. zv .. kolektivnIdelikty, t. j. činy, jež jsou 'lYJ11e~~py.zák()ne1TI již tak, že se
musí skládatr,:z::.ii~kQliEifJgP. o sobě trestných, na př. zločiny ze zvyku, z ře
mesla, na př. § 176-1, 203, 412, 343, 512;
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d) Jecidivu, t. j. případ, že někdo byl pro určitý~in trestán a pak se dopustil
stejného n~bo jiného;
. ..---e) delikty složép:~}leb()Jcvalifikované (někteří tu mluví o legální konkurenci),
t. j.případy, kdy"uičitý čin je v zákoně vymezen tak, že jeqnotlivé jeho znaky,
kdyby se vyskytly o sobě, by tvořily již trestné činy, mf"'-pr-loupežna vražda
§ 135 č. 2, nebo ublížení na těle jako kvalifikační moment zločinu veřejného násilí
podle § 82, nebo loupeže § 195. ~!2í~.!1i!!l deliktem může býti podle práva rak .
.t.~k:~_k:!ádež, poněvadž podle. § 1rrTe~smati jydnotlivé částky z různých zlodfj;
ských činů téhož pachatele vyplývající.:~ "
i' ,
-Je:1i .jeden .trestný čin PtQHi.e~k:~l11 J.. P,I'~~~9:~12;f druhého. trestného činu,
možno na ně hleděti jak:o naaeli:Krs16zeilytenkřáte, když vpáměru ke konečné
mu výsledku je význam čínu, jenž byl prostředkem, nepatrný (poškození kabátu
střelou při vraždě). Jinak nutno na věc hleděti jako na konkurenci (p<?boření
domu pumou, aby něm spáchána byla krádež).
ať činu

v

78. Druhy konkurence.
Konkurenci rozť:znáváme:

~jd~~if}l1~~~~ii~:(}~~~~~Y:~~~).
Rozdíl

spočívá

v

počtu zločinných činností. Při.

.př.edsevzal ~l\o1iktrť:l)illýcl.1~illnCl~ti,

(opakování)

ať .tfuného

trestného

reálné .konkurendpachatel
jež tvoří .sk:utk()YQJ.l.PQ<:l~t:atJ,l ar~tejn~ho

činu (l1J;Qmadění). ,..Eři.ideálnLkonkux:.enci.pa

chatel.předs.evzaJ .ČilJIlQ~jedinQJ1.jiŽJze podříditi několika. skutkovým podstatám

. trestných činů. I tu rrlOhou býti tyioskutkov~-poasiatY'.Ú~jnorodé (na př. tímtéž
projevem bylo uraženo několik osob), nebo nestejnorodé (na př. násilné smilstvo
na vlastní dceři, § 125, 131).
Od konkurence trestných činů se liší t. zv .. z.ákQnllák:Q.1l,kl,lTence tím, že jsou tu
v jediné zákonné skutkové podstatě shrnuty zmiky' ně.koliKiTrestných činů. Tak·
násilné smilstvo i loupež vykazují zároveň všechny znaky vydírání (srovn.
§ 125, 191 a 98), a usmrcení v souboji znaky vraždy neb zabití (§181 a 135,
140). Tu platí interpretačnLpravidlo, ž~J~2L~~(~L~i~_gerog§..t1~gigenera!i, čin
tedy subsumovati je tomu předpisu, jenž nejúplněji vystihuje všechny momenty
v čínu shrnuté. Není-li mezi zákonnými definicemi různých trestných činů poměru pojmu podřadného a nadřadného (poměr speciality), nýbrž poměr pojmů
se protínajících (poměr konsumce, jejž někteří dále .členÍ v poměr alternativnosti,
konsumce v užším smyslu a subsidiárnosti), i.est vzíti zazákladp()je lll činu
přísněji trestného (viz na př. § 12 zák. o třask. Č. 134/85 ř. z. nebo § 1 zák.
o ochraně práva volebního z 26. ledna 1907, Č. 18/07 ř. z.) .
. Zvlá~tllLflIípggy zákonné k:Qnkurence nastávají:
. 1iY-pfC"aberacrpodle §('Í34/~Tu lze přičítati. jen dokonanou vraždu, nikoliv
mimoto POKus'vraždy; '-.-./
b) při t. zv. P9.k:usu kyaJ.ig~()v~ném(č. 69) lze, neustoupí-li pachatel dobrovolně
od dokonání, přičítatí'Ten-'pokuspodniknutého deliktu (na př. pokus krádeže,
nikoliv zároveň i dokonané poškození majetku);
.
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při ně!()Iikeré~innosti téže osoby při témž činu nelze přičítati zároveň
př. návo-d, pomáhání a spolupachatelství téže osobě při tomtéž činu.

c)
na

Trestání konkurence.
Co do trestání konkurence se uplatňují různé teorie, totiž:
a) teorie kurll111a§ní: quotdelicta, tot poenae vyhovuje zásadě odplaty, vede
však někdy k~řiesmYšlnétvrdosti, někdy pak je vůbec neuskutečnitelná;
b) teorie aQs9Kbční: poena maior ai:lsorbet minorem jest sice praktičtějšÍ, nevyhovuje všaKclSie myšlence odplaty;
. c) teorie střední, jež ukládá v případě konkurence zvláštní úhrnn)' trest.
Platné právo!?1<()!I§M.sJ()iLll?st?l1()'yis~ll ?Qsorbční teorie, již však v někte
rých případe.clll::L12 di fikuje.
V případě konkurence, a to jak ideální tak reální, je vzíti za zákl~d sazbu na
konkurující čin nejpřísněji trestný, § 34, 35 odst. 1 a 267 odst. 1. Zalář se pokládá vždy za těžší trest než vězení; při trestu žaláře rozhoduje vyšší sazba, při
stejné sazbě se pokládá těžký žalář za trest přísnější než žalář prostý. Sbíhá-li se
čin trestný státním vězenlm (viz nahoře č. 39) s přestupkem nebo přečinem
nepatrného významu a nespočívajícím na nízké nebo nečestné pohnutce, uloží
se trest státního vězení (vykoná se jiný trest, než trest žaláře, ve formách státniho
vězení); jinak uloží se trest podle obecných zásad (tedy žalář se pokládá vždy
za těžší trest než státní vězení, z pravidla [mimo hořejší výjimku] také vězení
obecné formy za těžší než vězení vykonávané podle předpisů o'výkonu trestu
státního vězení), ale soud může přihlížeje k povaze sbíhajících se trestných činů
vysloviti, že určitá část trestu má býti vykonána podle předpisů o výkonu trestu
státního vězení (§ 2 zák. č. 123/31 Sb.). K ostatním konkurujícím deliktům se
hleděti jako k okolnosti přitěžující, f44 a, b, 263 b, c. Sbíhá-li se trestný
spáchaný před dokonaným 18. rokem, a tedy trestný podle práva mládeže,
s trestným činem, spáchaným později, a tedy trestným podle obecného práva,
se pokládá za přísnější trest podle obecného práva, leda by tu šlo o přestupek,
na nějž byl uložen trest peněžitý nebo vězení kratŠÍ, než zavření, připadající
na čin před dokonaným 18. rokem spáchaný (§ 25 odst. 5 zák. č. 48/31 Sb.).
~bsWbčl;lí zásada platí tam, kde jeden z konkurujících trestů je trestem
i).ebo doživotního žaláře, § 50.
/KuniuJa,~tlí zásada platí podle § 35 odst. 2, a 267 odst. 2:
a)
mezi konkurujícími delikty delikt ~~~~vj, na nějž má býti uložen
některý ze zvláštních vedlejších tiskových trestu, § 36 a 37 zák. o tisku, totiž
zákaz dalšího'rozšiřovánÍ,. zničení tiskopisu atd.;
b) je-li mezi konkurujícími delikty takový, na nějž, se ukládál;(;I!~~iti!r.~st,
zbOŽÍ, věcí prodejných nebo nářadí, neboiz_tnit~_práv"'a"CM1iyclrpo~::'!1ť::?%?tfW{ij;'1'''' b, c. Byl-li peněžitý trest jako nedobytný proměněn v trest na svobodě, je i tento trest kumulovati s trestem na čin nejtíže trestný. O omezení
kumulace v tomto případě viz níže č.10l;
c) jde-li o několiJ( .časově oddělených z~~edb~:ní.povinnépéče při vydání
tiskopisu, jehož obsah zakládá přečin podfe"-"zalCo·oChraněéřÍč. 108/33 Sb.
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Ale úhrn trestů na svobodě nesmí převyšovati dvojnásobnou nejvyšší výměru
trestu, stanoveného na nejvyšší z nich (§ 11 záf o ochraně cti č. 108/33 Sb.).
Podle rakouského práva není co do trestání rozdílu mezi reální a ideální konkurenci. ~~qlt se však projevuje v procesu, kde při materiální konkurenci
soud nemťi~e- souditi o konkurujícímčlnu,- nevztahuje-li se naň obžaloba
(§ 263 tr. ř.), kdežto subsumovati čin, pro nějž bylo žalováno, ještě jiné právní
kvalifikaci je podle § 267ir.ř. možno i bez žalobcova návrhu.
Podleuh, práva platí v případě ideální konkurence absorbční zásada § 95 uh.
V případe reálné konkurence se uloží úhrnný trest, jenž se vyměří podle sazby
na čin nejtíže trestný, jenže tu, je-li tento čin trestán dočasným trestem na svobodě, se nejvyšší sazba určitým, v § 97-101 blíže vylíčeným způsobem může
zyýšiti. V případě peněžité pokuty a vedlejších trestů na majetku i cti i v pří
padě vyhoštění platí zásada kumulační podle § 102-103.
Zásad o konkurenci je v uh. právu použíti nejen tenkrát, když více činů tvoří
předmět trestního řízení, nýbrž i když někdo;několika rozsudky byl odsouzen
k několika trestům na svobodě, nebo když v dóbě,kdy si odpykával trest na svobodě, byl odsouzen k dočasnému trestu na svobodě za čin před svým odsouzením spáchaný.
......
Buri: Einheit und Mehrheit der Verbrechen 1879; Wachenfeld: Theorie der Verbrechenskonkurrenz 1893; Hopfner: Einheit und Mehrheit der Verbrechen 1901, 1908; Gars;on: Etude
sur les délits continus ou successifs, 1914; Esmein: Y a-t-il des infractions continues, 1924;
Baumgarten: Die Idealkonkurrenz (Festgabe fur Frank II. 188) 1930; Honig: Studien zur juristischen und natiirlichen Handlungseinheit 1925; Biirk: Uber das Wesen der ldealkonkurrenz
1927; Honig: Strafiose Vor- und Nachtat 1927.
Bondy: Konkurence činů trestných. Zpr. 1900, IX, 58; Havlíček: Problém souběhu trestných činů. Věst. 1932, IV, 8; Kallab: O skutkové podstatě a konkurenci trestných činů.
Praha 1911.
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okolnostech trestnost

§ 1. Okolnosti

vylučující

80. Jednotlivé důvody, vylučující protiprávnost.

vylučujících.

protiprávnost

činu.

I.... 81. Zvláště spravedlivá nutná obrana.

80. Jednotlivé důvody vylučující protiprávnost.
Čin může vykazovati všechny subjektivní i objektivní znaky zločinu a přece
v konkretním případě nebýti trestným. Okolnosti, jež mají tento právní účinek,
nazýváme okolnostmi trestnost vylučujícími a můžeme je tBditi v okolnosti, jež
vylučujíl'rotiprávnost čínu, což má vzhledem k tomu, že zločinem může býti
f"jen. člnprot1pdvňy~~ža"následek vyloučení trestnosti, a na okolnosti trestnost
;Óyy1učlljící YllžšÍ111smyslu slova, t. j. okolnosti, při nichž čin sice zůstává protiprávným, ale nemůže býti trestán.
Do prvé skupiny patří:
a), Privilegium beztrestnosti, totiž případy, kdy z důvodu v pachatelově osobě

1,:
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spočívajících nelze jeho jednání pokládati za protiprávné. Takové důvody jsou
na př. postavení poslance (z něhož vyplývá imunita v případě § 23 úst. 1.),
nebo přibuzenský poměr v případě § 216.
Když ten, kdo předsevzal skutek, zvláštním ustanovením právním je nejen
oprávněn, nýbrž_pf!I11()~9villeIL_ zasáhnouti _do _sféry jinak trestním právem
chráněné (na př. výkon exekutorův, katův, vojákův).
c) Doyolená,svépom<2c, pokud je výjimečně právem prohlášena za přípustnou,
na př. § 1321 0:"Z: o., ovšem, děje-li se v dovolených formách (ne tedy § 81
a 316).,'
'
Případy, kde určitý stupeň zasažení nebo ohrožení zájmů jinak trestním
právem chráněných je nutným důsledkem plnění s()~~álI~L~~_fl1~kcí, právem
připuštěných. Na př. lékařská operace, provedená osoDou k výkonu lékařství
oprávněnou lege artis.
e) Vyloučení trestnosti pro nedostatek protiprávnosti činu při útocích na čest
blíže vymezuje § 6 odst. 1 zák. o ochraně cti č. 108/33 Sb. (viz níže Č. 318).

Hold von Perneck: Die Rechtswidrigkeit, I. sv. 1903, II. sv. 1905; M. E. Mayer: RechtsnOl'men und Kulturnormen (Strafr. Abh. č. 50) 1903; Graf Z1j Dohna: Die Rechtswidrigkeit
als allgemeingultiges Merkmal im Tatbestand strafbarer Handlungen 1905; Zitelmann: AusschluB der Widerrechtlichkeit 1906; Heimberger: Zur Lehre vom AusschluB der Rechtswidrigkeit 1907; Nagler: Der Begriff der Rechtswidrigkeit (Festgabe fur Frank 1. 339) 1930; Mezger:
Sein und Sollen im Recht 1920; Nathan: Uber den AusschluB der Rechtswidrigkeit im Strafrecht (Strafr. Abh. č. 206) 1923.
Ráliš: Hmotněprávní podmínky a překážky trestnosti. (Příspěvek k systematice trestního
práva.) Sbor. PM. 1933"XXXIII., 4,96.

81. Spravedlivá nutná obrana.
Zvláštním, samým trestním právem normovaným případem vyloučení protipráynosti je spravedlivá nutná obrana (§ 2g rak. a § 79 uh.).
Aby obrana byla spravedlivá, musí
a) ~tok, proti němuž se pachatel bránil, býti !lS§B1}l~~1liyj. Vyloučena je
spravedlivá obrana proti útoku, k němuž byl útočník oprávněn. Přitom
stačÍ, náležel-li úkon, proti němuž se pachatel bránil, do oboru útočníkovy pů
sobnosti, byl-li tedy k němuill abstracto oprávněn. Zkoumati, zda in concreto
tu dány podmínky' onoho' úkonu, není věcí ohroženého, nýbrž soudu, po
případě úřadu nadřazeného orgánu, jenž in concreto přestoupil svou pravomoc.
Nemohu se dovolávati spravedlivé obrany proti exekutorovi, jenž vykonává rozjejž třeba právem pokládám za nespravedlivý, mohu se však brániti,
kdyby chtěl mučením na mně vynutiti přiznání, kde mám svůj majetek
schován.
Poněvadž spravedlivá obrana činí čín nejen beztrestným, nýbrž odnímá mu
i protiprávnost, "p:~p,Lproti spravedlivé obraněspr~vedliv~ obrana přípustna.
Ovšem,. musí jíti'při útoku o skutečnou spravedlivou obranú, nikoli jen o vyprovokovaný útok, na př. urážlivým chováním. I proti vyprovokovanému nespravedlivému útoku má provokující spravedlivou obranu. Útok je nespra-,
Trestní právo 6
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vedlivý j.e~ tenkrát, je-l~ jako;,:~j~~!~Yvl1L!e~%é~~~~~i~.!l~~p.;?tjPJ~;;~Ý: Není te?y
spt:avedhve obrany protI osobe nepncetne nebo protI osobe, Jez Jedna v takovem
0lIlylu, že nemohla protiprávnost svého činu poznati (ovšem tu může jíti o případ
nouze; viz níže).
--Mohl-li však bránící se předpokládati, že útok je protiprávný (t.zv~'praetext
spravedlivé obrany), omlouvá jej omyl podle § 2e rak.
b) Útok musí býti přítQmný-, t. j. aspoň přímo hroziti, a činnost zločinná
nesmí býti ještě skončena~ Spravedlivá obrana nechce sankcionovati pomstu.
Kdy je čin dokonán, závisí na jeho rázu. Tak krádež není dokonána, dokud
je tu možnost pachatele stíhati a věc mu odejmouti dříve, než ji dopravil do
bezpečí.
.
, c) Útqk musí podle rakouského práva směřovati12IQ!!\životu, svobodě nebo
jmění. Podle uherského práva proti osobě nebo jměnCPtoti útoku na čest je
tedy podle rakouského práva spravedlivá obranavyIQučen.a, ovšem, pokud
není zároveň, jak tomu zpravidla bývá při útoku na pohlavní čest, útokem na
svobodu. Nezáleží však ani podle rakouského ani uherského práva na tom, ~
.jlliroŽ~Jlý:_§t':llej{~n~~~~éOl 'pr~Y~1:lt:~l1íc:ín1U .. se ,.J~j:egy ,.ph Jl!!tn~__ QbX,aněpol11oc
-f)říp l1stn a,

d) Obrana musila býtipqtřebná, t. j. nevykročiti z mezí, jichž je třeba k odvrácení útoku. Útok nesmíprave býti záminkou k pomstě. Tím není řečeno, že
by obrana musila býti jediným prostředkem, jak bych mohl svůj statek zachrániti.
Nejsem povinen před nespravedlivým útokem uprchnouti. Sporné je, zda je
ještě potřebná obrana, při níž poškodím útočníkovi cennější statek, než jaký je
II mne ohrožen, Positivní právo, ani rakouské ani uherské, takové proporcionality
nevyžaduje, stojk na stanovisku, že kdo j~dná protiprávně, riskuje právě, že
utrpí větší ŠkQdy. neŽ by byl prospěch. kynoucí mu z činu. Ovšem v přípaqě
přílišného. rozpětí rozdílu mezi statkem hájeným a u útočníka zasaženým bychom
sotva obranu uznali za přiměřenou. (Mohu zloděje, jenž se ke mně vloupá,
a násilím se mi staví na odpor, usmrtiti, nemohu však omluviti spravedlivou
obranou, zastřelím-li ),wcha, jenŽ lp~ krade v zahl\adě jablka.)
.
:ri~l<r()čHi někdo z ťeknutí, ze.sttachu nebo poMěšení (nij;;oliv z jiného afektu,
na-př. z hněvu) mezesprayedlivéobrany (t. zv.~), omlouvá jej spravedlivá
obrana, pokud jde o úmyslné jeho jednání. Zda se nedopustil svým jednáním
za těchto okolností nedbalosti, dlužno v každém případě řešiti podle okolností
konkretního případu (§ 2g in fine rak., § 79 uh.) Byla-li výkonem spravedlivé
obrany zasažena nez.ú;častněná osoba, dlužno rozeznávati: buď tu jde o:7hberaci,
a pak možno jednánrs'tlllat{jen jako kulposní, jsou-li tu ovšem ostatní podmínky;
nebo čin směřovalJ:přímo proti nezúčastněnému (na př. přepadený na útěku
odstrčí v cestě mu stojícího nezúčastněného) a pak nejde vůbec o nutnou obranu,
nýbrž o případ krajní nouze.
Baumgarten: Notstand und Notwehr 1911; Hamed El-Lerif: Théorie de la légitime défense,
1922; Eisenmann: Guterabwiigung und Verletzung Dritter im Gebiete der Notwehr, Marburger
Diss. 1929; mimo literaturu uvedenou v předch. odst.
Vorel: O právní povaze nutné obrany a poškození osoby třetí. Praha 1907.
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§ 2. Okolnosti 'vylučující nebo r~ušicí tr~st~ost činu.
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82. Povšechná charakteristika a stav nouze. - 83. Obecné okolnosti trestnost rušící. - 84. Zvláštní
podmínky promlčení t:e:tního stíhání: - 85. Promlčení čin.ů a :restů u mlad!~tvý~~. -:- 86. Zv!~štní
okolnosd trestnost rUS1Cl. - 87. Dukaz pravdy a omluvztelneho omylu pn urazkach na Cti Jako
okolnost trestnost rušící.

Povšechná charakteristika a stav nouze.
V případech doposud vypočtených čin nemúže býti trestán, poněva~dž se mu
nedostává protiprávnosti; protože pak jen protiprávný čin může býti trestán, je
důsledkem vyloučení protiprávnosti také vyloučena trestnost. Jsou však případy,
kdy bez ohledu na protiprávnost činu právní řád mu odnímá trestnost, kde tedy
jednání vykazuje všechny jak subjektivní tak objektivní znaky trestného činu,
ale pro některou okolnost se stát svého nároku na trest vzdává. Rozeznáváme
pak podle toho, zda tato okolnost tu musí již býti vA2,b~ ~{ čiJ:_4?-l2Q?;ději
přistouplá okoln})st činu původně trestnému trestnost odnímá, /9.!sQ!1l9stjjJ:estnost vy1llČyjicí a!!okolnosti trestnost rušicí. Do první skupiny náleží stav nouze.
Rakóusképrávo shrnuje případy nouze v § 2g s případy neodolatelného donucení. Je-li však někdo f sicky donucen k nějakému jinak trestnému jednáni,
3ustif{'~fedhání: non agit, sed agitur. Starší teorie
nedostává se ke skutko
sem počítala i případm9110111a:nJí, t.· j. duševních poruch, o nichž se věřilo, že
ponechávají duševní schoprlOsti netknutými jen v určitém směru omezujíce
volnost vůle (kleptomanie, pyromanie). Psychiatrie však nezná takových stavů
a řadí i manie mezi duševní choroby, takŽe tu není trestnost vyloučena neodolatelným donucením, nýbrž nedostatkem příčetnosti § 2a) neb b).~ixi tedy
jako neodolatelné donuceni jen případ, jejž teorie označuje stavem nouze. NoUZi! j
Llíil~~JflkQWjl st2y~ pří nif1Tl~ k;,;&~rhfíilnř ~l:"!Q,kJ~fb~ .i19~tlJípM ..áiwn p12ětyjjl
dzi zájem·.· měiiě:~~i~h9MzÍ3,,~Sp]JJ..ěmJJ.k.:j?~zpaJ:Iměi~i.PQXlru1QSÚ. .p,QI.ušlm.!
,p..OlliUl;1Q.sl,Jl1éně...:\lýzna.ni!iÓl.L JdE hi tedy vždy o kolisi buď zájmů nebo povin- •
nóstí,přiiiíŽ sIa15ší musí ustoupiti silnějšímu. Osoba, jež se má v takové koHsi
rozhodnouti, jedná pod zvláštním psychickým tlakem, a právo ji omlouvá,
jestliže nemá tolik heroismu, aby obětovala svůj cennější statek k záchraně mén.ě
cenného ~izího statku nebo jestliže nemohouc splniti obě povinnosti (vyzraditi
velezrádný podnik a zachovati úřední tajemství), splní jen povinnost významnější.
Ač je zde jak příčetnost, tak jednání, tak vina, právní řád, vypočtený na ochranu
statků a tvořící podle typických případů porušení neb ohrožení statku své skutkové
podstaty, vzdává se, hledíc k atypičnosti případu, trestu, jenž by byl bezúčelný.
Stav nouze A!M.~ QnLl'ř1vozen:
a) cizím vyhf6Žov:hiIm'(vls'compulsiva), tfe,ballt:yýsloyným (nátlak autority
rodičů); /
..
'
b) 'přírodní silou, jíž je v tomto ohledu klásti na roveň jednáni osob nepříčetných nebo jednání osob, jež nevědomky budí nebezpečí.
.
V některých případech právní řád uznává.~:!:1:l~!nLQ~Y2.,3.ll.ouze, ta~:J.ed
nání v takovém stavu provedenéje nejenbezfi:;eš1ii~;-ný15rniéiiI.aní pr{)tip!:~yné
(na př. v.p.2~?!:gícl1řádech jest dQyolenb, aby se zam.,zih šíření požáru, cizí

.
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majetek poškoditi, podobně v § 5 zák. o podmořských lanech je dovoleno
k záchraně života neb lodi tato lana poškoditi).
Zpra~i_cfla_y§ak __ ~ill~2:fI~távámotiprá\TnýJ,1l (povinnost k náhradě škody), ale
není trestný. Naopak někdy právní řád ukládá P'<?Y2E:nost podstoupiti stav nouze,
~ř.ll vojína.
.
Bližší podmínky stavu nouze rakouské právo nevymezuje. Nutno tedy jen
z tóho, kdy tato kolise má takový ráz, že podle obecných mravních názorů mů
žeme říci, že pachatel byl k svému jednání nucen, Vyvoditi pravidla o stavu
nouze.Yherskélprávo rozeznává psychické donucenílvyhrožováním, které bezprostředně ohrožovalo pachatele nebo jeho příslušníky na životě nebo osobním
blahu, lt,emohlo-li býti nebezpečí odvráceno jiným způsobem (§ 77 uh.) od
případuf;,ísně, aby byl zachráněn život pachatele nebo jeho příslušníků z nebezpečHíahodile povstalého a jinak neodvratitelného (§ 80 uh:).
Hořejším způsobem dojdeme pro rak. právo k tomut(}ro~lišení mezi§pravedliVQ1L9bx1l,lJ,Qu.a .StaVe111nOuze:
a) při nouzi nezáleží na to%ja~íprávni statek jev nebezpečí, ale musí to
býti statek.,.114š n~fak·Hizkých, že jejich nebezpečí pociťujeme jako
nebezpečí ~ní. \l"~p1:'o§pěchjiných lidí se možno stavu nouze dovolávati jen
v případech, kdy jde o zachování statku zvlášť významného obětováním statku
méně důležitého (na př. poškození cizího majetku k záchraně života);
b) poškození cizího statku musí býti ~~jlt.ýWcp_rostř(.;dkem, jak 210 odvrátiti;
c) h0cl!lQta obětovaného statku musCnýtizpravidla menší než hodnota zachráněného. Rozpětí mezi těmito dvěma hodnotamr býVá ovšem různé, podle
významu zachráněného statku: tak při vlastním životě asi omluvíme i obětování
cizího
kdežto při újmách majetkových sotva omluvíme, abych hrozící
mně škodu přesunul na jiného, leda právě, že by ta škoda, již druhý utrpí, byla
nepoměrně menší zla, jež mně hrozÍ;
d) poněvadž čin v nouzi spáchanýzitstáv;iprotiprávný, je proti němu nutná
obrana připustna (sporné) ;~- ,~~-~~~~----~- ....
e) je sporné, zda omlouvá nouze,. do nÍŽ se ohro~ený cf0stal vlastní vinou.
Bude tu opět záležeti na okolnostech případu, jmenovitě na vzájemném poměru
statku zachráněného a obětovaného.
Připadyh2spod~_t§k~!1ouze sem nelze počítati, ledaže by jí byl ohrožen život.
Nelláleží sem ani případy afektu, l1apř.ž~l.'!iyQ~ti. Dostoupí-li afekt takového
stupně, že pachateli odnímá n6řmální myšlenkové a volní schopnosti, možno
mluviti nejvýše o o~amžitém pominutí smyslů podle § 2b) rak.
o.

Moriaud: Du dělít něcessaire et de l'état de nécessité 1889 (s vylíčením literární historie);
Marchand: De l'état de nécessité en droit pénal 1902; Sermet: L'état de nécessité en matiere
criminelle, 1903; mimo spisy cit. u předešlých dvou § §: Neubecker: Zwang und Notstand
in rechtsvergleichender Darstellung, 1. sv. 1910; Adler: Unverschuldetes Unrecht 1910;
Goldschmidt: Der Notstand, ein Schuldproblem, b. Z. 1913, IV, 129; Weber: Das Notstandsproblem und seine L6sung in den deutschen Strafgesetzentwťtrfen von 1919 und 1925 (Leipziger rechtsw. Studien, č. 12) 1905; Kó'hler: Der Notstand im kunftigen Strafrecht 1926;
Henkel: Die Rechtsnatur des Notstandes, Frankf. Diss. 1927; Siegert: Notstand und Putativnotstand 1931; Cypin: Stan vyzszej koniecznosti w prawie karnem, 1932.
Zucker: O neodolatelném donucení podle rak. zák. trestního. SbOl·. PRo 1904, IV, 397.
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83. Obecné okolnosti trestnost p!Ší~L _

Trestnost činu může též za určitých okolností pominouti teprve později.
Obecné důvody pomíjení trestnosti jsou vypočteny v § 223 a 526 rak.; srovn.
§ 105 uh. o uhasnutí trestního stíhání a § 117 uh. o vyloučení výkonu trestu
právoplatně přiřknutého. Takové případy jsou:
a)ÚWJt vinníkovo § 224 a 527 rak. Nabyl-li však rozsudek odsuzující
k tresii.imajetkovému, moci práva, přechází závazek z něho plynoucí na dědice
(min. nař. z 3. dubna 1859, č. 52 ř. z., resp. § 53 uh.). Prakticky týž účinek jako
vinnikovoúmrtí má L~zhqjitelnájehQ duševníchoroba, § 398 tr. ř.
b) N"xko,J!, trestu § 225· a 528. Za týž čin nikdo nenÚ\že býti dyakrát trestán.
Výjimky: nové odsouzení za podmínek, kdy trestní řád připouštíLQbn?vu řízení,
sKončeného odsuzujícím rozsudkem § 356 tr. ř.; a při trestech v}cizin~ vytrpěných podle § 36 a 38 rak.
.: .
c)PrblWtnulJ. trestu neb()lit~.zv~ ud~lení milosti.§ 226 a 529 rak. Právo promíjeti tresfJevyhrazeno podle ústavy ( § 103 ústavní listiny zák. ze dne 29. února
1920, č. 121 Sb. z. a n.) presidentu republiky. Rozeznává se pak~
a) j~\9\oli.S~, čili potlačení trestního stíhání, t. j. nařízení, že pro určitý čin nemá
vůbeé g.ÓjItí k trestnímu stíhání nebo zahájené již trestní stíhání má být~~ll:s.~.Y.é:110. Podle § 2 tr. ř. rak. a § 103 ústavní listiny je abolice přípustna jen při deliktech veřejnožalobních;
(3) agraciace, milost v užším smyslu slova, t. j. úplné nebo částečné prominutí
pravoplatně uloženého. Zvláštním druhem částečné agraciace je
y) rťštitucečÍrehabilitace, t. j. prominutí čestných následků odsouzení.
Hromadnou agraciaci nazýváme a.illP&1ltií.
Z povahy této instituce plyne, že není 'Thána na žádné
n,,{HYll:n
Vyloučena je jen jak abolice tak agraciace, jde-li o členy vlády obžalovan,é a odsouzené podle § 79 ú. 1. (§ 103 ú. 1.).
o) Stejný účinek jako prominutí trestu má u,j tpla,distyých upuštěnLQd. potrestání podle .§ 6 zák. č., 48/31 Sb. Podle toJíoto ~ přédpisu totiž může soud
upustiti od\ uložení trestu: I- jde-li o čin menšího významu, jehož se mladistvý
dopustil zp,yrozvážnosti nebo tylivem jiné osoby nebo sveden byv příležitostí
nebo ~ospďdářskou tísní; dopdStil-li ,se činu z.()lnlJlVi!t=JIlé.}leZnalostiprávních
předPIsů; měl-li by soud uložiti toliko Aepatrný trest na penězích nebo na svobodě.
Upustí-li soud od uložení trestu, 'může zůstaviti potrestání mladistvého :rOdině nebo škole nebo mu dáti důtku.
E) Rovněž stejný účinek jako prominutí trestu má uplJštění od uložení trestu
podle § 10 zák. o ochraně cti č. 108/33 Sb. Tento výrok se však netýká výroku
o uveřejnění rozsudku. Kdy je upuštění .od potrestání přípustné, stanoví § 9 cit.
zák. (Viz níže č. 325.)
d) )!;;owlčeníje uhasnutí trestnosti uplynutím určité delší doby. Kriminálně
politický důvod této instituce je v tom, že uplynutím doby seseslabí potřeba
trestní reakce jednak''P91epšením pachatele jednak zapomenutím jehočinu,a též
spolehlivost důkazů průběhem doby se oslabuje.,~R<:>:?;eznáyá
se promlčeníltresti - ,'-L';U'VLHR'-
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llíhostíhání atpromlčení trestu pravoplatně přiznaného~Rak.právo zná jen pronličení trestniliostíhání, právo uh., jako novější práva vůbec, zn~ obě institUce.
-Zákonem otrestnímsoudn.ictví nad mládeži č. 48/31 Sb. (§ 27) bylo, pokud jde
o trestné činy mladistvých, zavedeno promlčení výkonu trestu i na území dříve
rakouském.
Kdežto novější zákony, a tak i právouh~rs~é, hledí při promlčení toliko na uplynuti určité doby buď od spáchání činu (§ 108 uh.) nebo ode dne, kdy odsuzující
- rozsudek byl vyn~sen resp. výkon trestu přercušen (§ 120 uh.), hledí rak. právo
nejen k uplynutí určité doby, nýbrž i k \po§itivním známkám pacliaú~lova polt::p~ení. Jsou totiž podmínky promlčení podle rak. práva tyto:
_yplynu!ílhůty promlčení, jež je v § 228 a 532 (§ 5 č. 4 zák. č. 31j29 Sb.)
odsiupnoyana-podle nejvyššího trestu stanoveného za čin, o nějž jde. Lhůta při
zločinecH 20, 10 _!!t::_hQ_5J~t, podle toho, zda na onen čin je stanoven žalář do. životní nebood. 10-20 let nebo trest kratší, při přečinech a přestupcích pak
!"~')3;)6 nebo 12.měsíců, podle toho, zda nejtěžší stanovený trest je vězení prosté
'hez-zostřeni nebo pokuta do 500 Kč, nebo vězení prosté zostřené nebo pokuta
do 2.000 Kč, nebo trest těžší. Je-li v zákoně na týž čin několik trestních sazeb,
rozhoduje ta, jíž by podle zvláštních okolností činu bylo použíti. To platí i v pří
padech, kdy je použíti pro vlastnosti pachatelovy zvláštní trestní sazby, na př.
v případech § 270, 463, 232.
Promlčení pg~!ml .. tím okamžikem,kdy. zločinIlá ~innost byla dokončella,
tfeb5!s výs!ed~* ještěgel1a.Hal.Při deliktech R~k.t~t~l,lj~~h od okamžiku, kdy
Ihylápředsevzatá PQ~l~d.ÍJ.í čInnost, při~~ od okam.Žlku,kClyprotiprávný
stav přestal. Při pravých deliktech omišivnfCh od okamžiku, kdy přestala možnost vykonati činnost, pl'ineprayýcfr<wněŽ, nelze-li však tento okamžik zjistiti,
od okamžiku, kdy nastal výsledek. RovněŽ od okamžiku výsledku počítá praxe
promlčení při di~ti1J1~ních deliktech.
Promlčení se l;f~!}jlllje ka~gÝ1Iltakoyým~PFd;llí111 úkonem trestního řízeni,
který sJUěřlJJepttitfyjriiííJzovi~<L21nil\l~!1~"\tu,;;§ 227 a 531 rak., 108 a 124 uh.
Výkony v § 227 a 531 rak. jsou vypočteny jen jakožto příklady a nutno je nahraditi analogickými výkony podle platného trestního řádu. Musí tu vždy jíti
o výkon soudní (nestačí nějaké policejní opatření nebo návrh stát. zástupce nebo
žalobce vůbec) a musí mířiti proti vinníkovi jako obviněnému (nestačí tedy na
př. předvolání za svědka).
.. ...... ... ...
.
. Účinkem. přetrženého promlčení je, že lhůta promlčecí od okamžiku posledníhosoudního výkonu počíná běžetiznovu.. .
...
Takovýmto soudním výkonemmtiŽe býti také právoplatné skončení procesu
způ.sobem jiným, než odsuzujícím rozsudkem, na př. rozsudkem osvobozujícím;
neboť tu je možná obnova řízeni v neprospěch obviněného, není-li jeho čin ještě
promlčen (§ 352, 353 a 356 tr.ř.).
.
Stave ' pXQmJčetl-1La]souské právo. rovněž neznalo (právo uh. jen v případě
§
:); za republiky bylo zavedeno stavení promlčení:
a) Zák. z 30. května 1924, č. 126 Sb., podle něhož se staví promlčení trestního
stíhání, je-li k zavedení trestního řízení proti členu Národního shromáždění
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nebo k pokračování v takovém řízení třeba svolení příslušné sněmovny ode dne,
kciyďbylo žádáno o souhlas k stíhání, až do dne, kdy došla soudu nebo úřadu,
jenž za souhlas žádal, úřední zpráva o tom, že sněmovna o žádosti rozhodla, nebo
.
do dne, kdy jejího souhlasu k stíhání nebylo více zapotřebí;
b) podle § 6 zák. z 30. května 1924, č. 124 Sb. z. a n. (ve znění vyhlášky
Č. 145/33 Sb.) o urážkách tiskem se staví v případě zavedení trestního řízení

proti kt~~é~oliyg~o9ě,ocrp6věcln·ěpodle zákona, promlčení proti ostatním odpovědným osobám až do doby, kdy bylo trestní řízení skončeno a (jde-li o sou-

kromou obžalobu), soukromý žalobce ó fóm zpraven;
c) podle § 50, odst. 3 zák. z 15. července 1927, Č. 111 SK z. a n. prorLpekalé
pOlltěži se staví lhůta promlčed Ci lhůta žalobní) v případech smÍrčíhoffžěiií
sde dne, kdy věc došla na . smírčí orgán, až do dne, kdy bylo oprávněnému
doručeno písemné osvědČenÍo tom, Že k smíru nedošlo;
d) podle § 31 zák. o.gs,h,rc:l1)e;::ti č.108/33 Sb. se staví promlčení trest. stíhání
Ci lhůta žalobní) ode dne, kdy příshlšn~ho smírčího .. dQšla žádost o vykonání
smírčího řízení, do dne, na který byl nařízen poslední smírčí rok. Byla-li žádost
za trestní stíhání soudem postoupena smírčímu, ode dne tohoto soudního rozhodnuti do dne, kdy byla žádost soudu vrácena s potvrzením o výsledku smírčího řízení.

Účinkem stavení promlčení je, že se doba, po níž promlčení bylo staveno,

do

promlčecí lhůty nepočítá.

Počítání lhůt promlčecích

se děje a momento ad momentum. V pochybnosti
podle zásady in dubiis pro reo počátkem posledního dne tak, že počíná-li se na
př. toto pětiletí 1. ledna 1928, jest čin 1. ledna 1933 již promlčen.
84. Zvláštní podmínky promlčení trestního stíhání.
Rakouské právo se však nespokojuje uplynutím promlčecí doby, nýbrž požaduje ještě další okolnosti, vypočtené v § 229 a 531.
.
lJ~itek, o němž se tu mluví, není jen věc činem trestným získaná, nýbrž vše,
oese .pachatel činem obohatil, pokud ovšem toto obohacení vyplývá přímo
z činu (ne tedy na př. to, co ukradenými penězi vydělal).
Náhradou se míní napravení. majetkové škody, pokud povstala ze samého
čin·u.(stovn. § 531b, kde se jako důsledek uvádí, že při činech proti cti této
podmínky není, ač nepochybně nepřímo i z takového činu škoda majetková
může povstati). Náhradu třeba dáti "podle sil", což platí analogicky i při přečinech a přestupcích.
.
Rozdíl v podmínkách promlčení mezi zločiny na jedné a přečiny i přestupky
na straně druhé je, nehledíc k promlčecí lhůtě, v tom, že
a) podmínka, že pachatel v době promlčení se nesměl z ttzemLstátního vzdáliti (§ 229c), platí jen při zlo~inech,
b) při zločinech se nesmí v promlčecí době vinní~ dopu.s1itLrulyého zločinu,
kdežto při přečinech a přestupcích se nesmí dopustiti nejen zločinu, nýbrž ani
jen přečinu neb přestupku § 229d, 531c.
Účinke ll1 ]Jromlčení je, že čin nemůže býti trestán; řízení je tedy skončiti
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v případě, že se ukáže, že čin, o nějž jde, je promlčen, zastavením: resp. osvobozujícím rozsudkem. Protiprávným však čin zůstává, takže v jiných směrech, než
co do trestnosti toho, u něhož právě podmínky promlčení jsou dány, nemá promlčení účinku (na př. co do § 185, 229d, a pod.).
Výji111ky z promlčení stanoví § 231 a 232 co do činů, na něž je trest smrti.
Zvláštní předpisy co do promlčení platí podle § 27 a 40 zák. o tisku č. 6/63 ř. z.
(nejdelší promlčecí lhůta zpravidla 6 měsíců), podle § 54 zák. branného č. 193/20
Sb. (počátek a trvání promlčecí lhůty), podle § 51 zák. o právu původském
č. 218/26 Sb. (lhůty 6 měs., resp. 2 leta, stačí uplynutí lhůty od uvedení díla
v oběh); rovněž podle § 12 zák. o ochraně čs. měny č. 7/24 Sb. (při zločinech 10,
při přečinech 3 leta, přestupcích 1 rok). Podle § 13 zák. o ochraně cti č. 108/33
Sb. se promlčují činy trestné podle tohoto zákona, i když nebyly spáchány tiskopisem, do šestí měsíců.
85. Promlčení činů a trest4)1l~ l1'!lG:4i~É'lJÝ~~'
Pokud jde o mladistvé, nastává podle § 26 zák. č. 48/31 Sb. při promlčení
trestního stíhání zvláštnost, že promlčecí lhůta nemůže činiti více, než 5 let;
jen při činech, na které trestní zákon stanoví trest smrti nebo doživotní ztráty
.
svobody, deset let.
; Také jest u mladistvých podle § 27 t. z. přípustné protn]~ní výkonu trestu
IS účinkem, že výkon trestu (ne ostatní účinky odsuzujícího rozsudku) jest vyloučen, uplynulo-li ode dne, kdy rozsudek nabyl právní moci, u přestupků dvě
léta, jinak pět let, zněl-li rozsudek na trest zavřenfpěi.Tret nebo. kratší, nebo na
jiný trest, deset let, zní-li rozsudek na trest zavření delší pěti let. Trest peněžitý,
uložený vedle trestu zavření, se promlčuje spolu s hlavním trestem.
Do té doby se však nevčítá:
!
a) doba, na kterou byl výkon trestujodl()ž~ll' a to byl-li vinník odsouzen podmínečně, až do právní moci rozhodflutí, kterým byl výkon trestu nařízen;
b) doba, na kterou bylo povolenot§1?!!<:'f:!i1?~!1~?!týtrest po částkách, pokud
toto povolení nebylo pravoplatně odvoláno;
c) doba, po kterou po právní moci rozsudku trest .nemůže býti vykonán
z některého zákonného důvodu, nebo, proto, že se odsouzenfzdrzuje· v CiZině,
jakož i doba, po \1cterou je vykonávánljiuj,J.r:~§t!la svobodě nebo ochranná výchova v ústavě.
Po tuto dobu se tedy promlčení ~. Promlčení výkonu trestu se přerušuje
jakýmkoliv opatřením 19Yciu nebol příslušného úřadu, směřujícím k výkonu
trestu a namířeným proH osobě odsouzeného, zejména pak tím, ze odsouzený
byl k tomu účelu vzat do vazby. Nová lhůta se počítá dnem takového opatření,
a byl-li odsouzený vzat do vazby, dnem, kdy byl výkon přerušen, byl-li odsouzen
podmínečně, tedy dnem, kdy bylo propuštění pr~voplatně odvoláno.
86. Zvláštní okolnosti trestnost rušící.
Mimo tyto obecné důvody, jimiz trestnost pomíjí, se vyskytují u jednotlivých
činů důvody zvláštní. Jsou to:
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a) Účinná lítost činí beztrestnými sohboj,·· žhářství, krádež, zpronevěru,
účastenstvfv nich (§ 165, 168, 187, 188 rak.), dále zločiny proti § 4, 5 a 6 zák.
o/třaskavinách č. 134j85 ř. z. a trestné činy, uvedené v § 27 zák. na ochr. re..:
/publiky č. 50/23 Sb. za podmínek u každého z těchto činů jednotlivě uvedených.
b) lldání činu činí beztrestným přestupek § 522.
c).Qdpuštění činí beztrestnými delikty soukromožalobné: máť týž účinek,
jako bys~e-byl oprávěný vzdal svého práva žalopniho. OdpuštěIlÍ se může státi
výslo\ině neb().111lč.ky, t. j. tím, že oprávněný dq6neděl od doby, kdy se o činu
dověděl, nepodal žaloby (jde tu o~prQml~t;!lí~aIóJ:?J1íb,o práva, nikoliv o promlčení trestnosti,~Er:oto tu ostatní podmínky proilllČeúr trestnosti nemusí býti
dány; jen předpis o stavení promlčení v případě urážky tiskem a nekalé soutěži
se vztahuje i na tuto lhůtu). (§530.) Pokud však jde .QJ:t!<?J5Y. .J:l.~..iSe.s.I.P0dle zák.
č. 108j33 Sb. platí lhůta dvou měsíCů. Podrobnosti vfzii1Žeč:--32:r.

Lourié: Die Kriminalverjahrung (Strafr. Abh. č. 178) 1914; Salmon: Der Beginn der Verfolgungsverjahrung (Greifswalder Diss.) 1904; Goldmann: Die Unterbrechung der Verjahrung
der Strafverfolgung (Leipziger Diss.) 1909; Rund: Die Verjahrung der Strafanspriiche gegen
den Anstifter und Gehilfen (Wiirzburg. Diss.) 1911.
Moys: Premlčanie disciplinárnych prečinov. P. o. 1922, V, i!02; Radimský: O promlčení
trestných činů obsahem tištěného spisu spáchaných., Č. a. 1929, XV, 97; Seidl: Promlčení nepřetrhuje zavedeiú trestního řízení, nýbrž toliko pravoplatný rozsudek. (§ 531 tr. z.) P. r. 1902-3
IV, 239; Sládeček: Promlčení dle trestního práva. Tisk J. Otty. Praha. 1892; týž: Přerušení
promlčení trestní žaloby. Zpr. 1893, II, 65; Storeh: O trestním promlčení dle osnovy nového
trestního zákoníka. P. 1880, XIX, 715; Stránský: Právo a milost. Roč. 1922, I, 157; Synek:
Promlčení trestních činů se zřetelem na nejnovější judikaturu. P. 1904, XLIII, 385.

8'2. Dúkaz pravdy a omluvitelného omylu při urážkách na cti, jako okolnost
trestnost rušící.
..
Zvláštní důvody vylučující trestnost uvádí § 6 zák. o ochraně cti č. 108/33 Sb.
Jsou to dva důvody rozdílného rázu. V 1. ,odst. se prohlašuje "čin podle §' 1,
. 2 nebp 4 beztrestným, byla-li jím plněna.' právní povinnost nebo vykonáváno
pr.á\to a· meze tohoto oprávnění1).ebyly přeKročeny nebo nebyly-li překročeny
meze věcného posuzování, věJiefkého, uměleckého nebo jiného podobného výkonu". Tu tedy jde o beztrestnost pro vyloučenou protiprávnost (viz nahoře
č.80).
Důvodem vyloučené trestnosti je jen důvod
důkaz/pravdy a důkaz omluvitelného omylu. O

uvedený v odst. 2 cit. § 6, totiž
tom viz níže č. 321.
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bační.

88. Státní reakce odstrašující, odplácející a sociálně pedagogická.
Způsob a míra trestání závisí na\hospodářských, kulturních a mravnkh poměrech každého národa a z nich vyplývajícím názoru na smysl a dl trestání.
Je jasné, že doby sllevyvinutou ještě státní správou, s nedostatečným vědomím
mravního bratrství mezi lidmi, tedy doby, kdy stát může hrubé a ještě nediferencované své síly užíti nanejvýš k šíření hrůzy, odstrašování, a· kdy také ve vzájemných společenských vztazích pfevEia.á moment pomsty, vymyslily nejkrutější
způsoby trestání, jejichž stopy se zachovaly až do konce XVIII. stol. Naopak
do()y, vycházející z předpokladu stejnosti lidí a z požadavku ochrany indivIdua
proti libovůli státních orgánů, kladly při trestech důraz na Il1ožnost jemného jejich odstupňování podle objektivní tíže čínu, jakož i na to, aby výkon trestu se
dál co nejhumánněji. Odtud záliba těchto dob v trestech na svobodě a v peněžitých pokutách a někdy až sentimentální strach před přílišnou krutostí trestu.
Naše doba, proniknutá myšlenkami sociálními a vyzbrojená státní správou, jíž
i nejjemnější pedagogické úkoly možno svěřiti, <:vidí, pokud se v ní neuplatňují
ještě staré myšlenky odplaty, v tre_~<n!~oci:!J!1ijllt~~ř~m,jim~!1!?:J)J:!L~lQs;jm:~
huď<-ze~s-p-oJ~čnQ_s!L"Ily-lillIČ~lL_!le.b.Q-I2Io<.slNl~~<~Lživot~~Q~ jako nespravedlivý pak pociťuje trest, jenž by měl účinky sociálně škodlivé, strhuje náhoq- ,
ného pachatele na úroveň zatvrzelého zločince.
<......•...•• ;; •
i.
Jsme právě na přechodu, na němž myšlenky odplaty, myšlenky abstraktní /
spravedlnosti zločincovu individualitu přehlížející zápasfs myšlenkou sociální
. účelnosti. Proto trestní systémy z velké části trpí myšlenkovou nejasností, jež je
JeŠtě zvyšována tím, že výdaje na první zařízení účelného trestního systému by
byly poměrně značné, a že právě tyto výdaje zákonodárné sbory, neuvědomujíce
si užitků, jež by přinesl úspěšný boj proti zločinnosti, jen nerady povolují.
89. Systém reformační aprobační.
Teoreticky nejpropracovanější je trestní systém propagovaný a částečně uskutečněný některými společnostmi pro reformu vězeňství Xtc~§.128cj~l1Xslls!á,~ech
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amerických. Tyto systémy uvědomujíce si základní rozdíl mezi pachateli trestných činů, kteří se činu svého dopouštějí pro 1vady ve svéEovaze" a pachateli,
kteří se je1\náhodným sběhem okolností ojediněledopu~iíIí úestnéhojčinu, rozeznávajíAv#~~třes_!E~~2Ea~r:~í, z nichž první označují názvenť\r~formace,
druhý názve~J1r()Qac~e.
.
L!:?l>:lft_dn!l.Ilyškn~()_llreformačních opatření je, že trestanec má býti soustavnou
kázní polepšen, t. j. přizpůsoben požadavkům sociálního života. Prostředkem
k tom.u je-Rr~ivnívýkon trestÍI, spočívající v tom, že
a) v roiSudku-seT1i~l:l!č.ip~edem přesné trvání trestu (zpravidla se určí trest
jen trestní sazbou, totiž minimem a maximem trestu na onen čin v zákoně stanoveného), poněvadž nelze nikdy předem určiti, za jak dlouho dílo zločincovy
reformace bude dokonáno, a mimo to v možností vlastním přičiněním trest
zkrátiti nebo zase vlastním proviněním jej prodloužiti je silný výchovný moment,
jenž se ztrácí, ví-li trestanec, že, ať se chová v trestu jakkoliv, bude v určitý den
propuštěn. Tím se též ušetří v trestu mnoho disciplinárních trestů kázeňských,
jež nelze neomezeně stupňovati a jež někdy mívají účinky právě opačné, než jaké
se očekávaje
Tato myšlenka se vyjadřuje požadavkem neurčitého odsouzení (indeterminate
sentence).
b)Yýkon trestu je pak uspořádán tak, že trestanec po určité době, ztrávené
v samovazbě, jež má umožniti, jednak aby personál trestnice trestance mohl
studovati, jednak aby trestanec sám mohl, uchrán~nod škodlivých vlivů okolí,
si přivyknouti na nový způsob života, přichází do: vazby společné, jež se však
vykonává v několika třídách (stupních), lišících se jak tuhostí kázně tak určitými
výhodami co do stravy, pohodlí, styku s příbuznými a pod. Zpravidla vstupuje
trestanec ze samovazby .<fo_střední třídy tak, aby tu byla nejen možnost postupu
do vyšší třídy, nýbrž i možnost sesazení do nejnižší třídy, kde pak to, čeho si ve
střední třídě nedovedl vážiti, se mu jeví jako výhoda, jíž dosáhne teprve, až si
toho zase zaslouží. Aby postup z třídy do třídy byl jednotný a trestanec nenabyl
dojmu libovůle, bývá v trestnicích s progresivním výkonem trestu zaveden
systémJ,~Y, zIlámkový (marks = hrací známky). Podstata známkového systému
spočívá pakv-iom,že se doba, již by trestanec při průměrném chování musil ve
třídě ztráviti, přepočítá na určitý počet známek tím, že za průměrné chování,
práci a pod. se mu denně účtuje k dobru určitý počet známek. Za vynikající výkony se mu pak připíše k dobru další počet známek; nechová-li se neb nepracuje-li aspoň průměrně, tu se mu onen den připíše méně známek, nebo známka
žádná, takže o tolik dní se jeho pobyt ve třídě prodlouží.
Často se vytýká, že při této soustavě trestanci v nejvyšší třídě mají větší pohodlí a příjemnosti života (koncerty, divadla, vlastní noviny, debatní večery), než
si ve svém dosavadním životním postavení byli vydělali poctivou prací. Při
této výtce se přehlíží jednak, že těchto výhod si musí trestanec zasloužitÍ velmi
krušnou, několikaletou kázní, jíž také na svobodě by si byl vydobyl lepších podmínek, za druhé pak, že se těmito výhodami sleduje správná sociálně pedagogická
myšlenka. Trestanec totiž, jenž si navykne určitým vyšším požitkům nehmot91

ného rázu, jest spíše chráněn před tím, že by zase uvázl ve společenských spodinách, v nichž nebezpečí zločinné nákazy je nejznačnější, než trestanec, jenž nepoznal než nejhrubší požitky tělesné.
Propuštění z věznice neznamená však při tomto systému ještě odpykání trestu.
Trestanec je totiž z nejvyšší třídy propuštěn jen pod podmínkou dobrého chováni, jež se mu usnadňuje tím, že zvláštní společnosti mu věnují svou péčÍ,
jsouce mu radou i pomocí k ruce, aby zakotvil v postavení, odpovídajícím získaným schopnostem.
Někdy bývá mezi nejvyšší stupeň vězeňského systému a podmínečné propuštění vsunuta přechodní třída (intermediate class), v níž trestanec přes den pracuje pod míriiěfŠílřídohledem na svobodě a jen přes noc se musí vrátiti do spole:čného~uzavřeného bydliště.

Systém tento se nazývá podle trestnice, v níž byl po prvé zaveden, systémem
(;l1l1irským (věznice ve státě New Yorském). Aplikací tohoto systému na mladIstvé provinilce, u nichž ovšem nejspíše je se možno nadíti výsledků, jest
anglický systém borstalský, zavedený v Anglii zároveň se zákonem o dětech
(Children Act) z r. 1908.Ullász~kon o trestním soudnictví nad mládeží č. 48/31
Sb. předpisuje systém progresIvní a připouští systém známkový v § 13, odst. 3.
Intermediate dass zavedena zákonem o podmínečném odsouzení Č. 562(19 Sb.
v § 16, podmínečné propuštění pak tÍmže zákonem, § 10-15, úchylky platné
pro mladistvé odsouzence v § 19 zák., č. 48/31 Sb.
Soustava progresivní (reformace) je vypočtena na trestance, kteří se dopustili
těžších zločinů, u nichž však je naděje na polepšení. Jsou však případy, kdy polepšení třeba není, poněvadž pachaterbyl stržen jen nešťastným sběhem okolností k činu. V takových případech by progresivní výkon trestu neměl· smyslu,
naopak by snad utlumil v pachateli sociálně užitečné vlastnosti. Pro tuto skupinu pachatelů trestných činů je vypočten t. zv.f15rooacnr-šysltm. Jehoosou je
instituce podmínečného odsouzení, spočívající nyní v nerrozslfenější své formě
v tom, že vfrkon trestu, k němuž byl pachatel odsouzen, se na určitou dobu
odložÍ, a vykoná se jen, nechová-li se pachatel v této zkušební době dobře, t. j.
dopustí-li se nového trestného činu nebo neřídí-li se pokyny, jež mu při odsouzení byly dány (zákaz návštěvy hostinců, heren a pod.). Dobré chování odsouzeného může býti zajištěno tím, že se dá pod oc~ranný dozor zvláštního úředníka
nebo dobročinné společnosti, které jsou mu
skutkernnápol11.ocny, aby se
udržel na dobré cestě, na druhé straně však upozorní soudce, kdyby snad pachatel svým chováním ukázal, že u něho nebylo na místě podmínečné odsouzení,
že potřebuje přísnější vězeňské kázně. Podmínečné odsouzení tedy nemusí být
chápáno, jak se dálo zvláště na evropské pevnině pod vlivem myšlenky odplaty
.jako prominutí trestu, nýbrž jako~~~!~~ylfi,LJÚll2.l;~~u.~e~
:l.tr~ité slu!p~dÚ tr_~l;nfc~Soubor těchto opatření se právě naz)'Vá
probací (osvědčením). U nás bylo podmínečné odsouzení zavedeno zákonem
ze 17. října 1919, č. 562 Sb. z. a n., úchylky platné pro mladistvé v § 7 zák.,
Č. 48/31 Sb.

radouT
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TJ:estemye~f'ormál!lém smyslu slova nazýváme každý právní účinek, jejž právo
spojuje s trestnym-Čínem jako jeho právní důsledek. Materiálně trestem nazýváme jen určité z těchto účinků, totiž ty, jež jsou zákonem pro@ášeny za tresty.
Jsou to vždy určitá zasažení do volní sféry individua jinak právem chráněné,
a je podmínkou občanské svobody, aby se tu nemohla uplatňovati soudcova
libovůle (tresty arbitrární), nýbrž aby opatření, jež soudce může jako trest uložiti,
byla vždy zákonem předem stanovena (nulla poena sine lege).
Se stanoviska odplaty se mimoto požaduje, aby trest byl zlem. Tento pojmový
znak však pokládám za příliš nejasný. Neníť z toho patrno, zda tu jde o objektivní
nějaké zlo (pak by výchova jako obsah trestu byla vyloučena, poněvadž výchova
je dobro) nebo zda pachatel musí trest též subjektivně jako zlo pociťovati (zastaralý zločinec asi tu bude otužilejší než nováček). Poněvadž však platná trestní
práva jsou ještě prostoupena' myšlenkou odplaty, činí se právě s ohledem na
tento znak rozdíl mezi trestem a t. zv.zabezpečQ'íl~c:imiopatřeními.
Jako tresty v tomto technickém smyslu slova se označují ona státní opatření
proti pachatelům trestných činů, jejichž účelem je především, aby pachateli za
zlo, jež způsobil na cizích právních statcích, byla způsobena přiměřená míra zla
na jeho jinak chráněných statcích. Zákonodárství sleduje tu sociálně pedagogický
cíl svou stupnicí trestních sazeb vytvořiti· a udržeti v lidu hodnotnou stupnici
zavržÍtelnosti činu.
Od trestu. v tOmto smyslu je lišiti jiná opatřeni, jež soudy činí z podnětu
trestného činu. Tak jmenovitě:
a) opatření, je~~nemaji úče1e l11 působiti zlo vinníku, nýbrž poskytnouti tomu,
jemu~ bylo trestným činem ublíženo,náhrady neb dostiučinění;
b) lprocesní opatření donucovací, přípustná na ~pEk:Iadproti nedbalému po..:.
rotci,:svěakovTiú:b~úialCi,i opatření, jež soud činí u výkonu t. zv. policie procesní;
c)zabezl'ečovacími opatření ll1 i se nazývají ty právní následky trestných činů,
je;ichlcHémneni zpusobiti p'ach.áteli zlo, nýbrž ufhr:'Ít:tllLs1'21ečnost od dalších
jež by jí pachatel mohl způsobiti. Jak nejasné Je toto rozlišení, je patrné
z toho, že zpravidla každé takové opatření bude pachatel pociťovati jako zlo,
na druhé straně, že trest zpravidla sám je prostředkem, kterým má býti pachateli
další páchání trestných činů aspoň ztíženo. V rakouském právu náleží do této
skupiny zvláště postavení pod dozor policejní, odevzdání do donucovací pracovny, jejímž druhem jsou nucené pracovní kolonie, zřizované zeměmi podle
zák. z 25. června 1929, Č. 102 Sb. z. a n., ochranný dozor a ochranná výchova
podle zákona o trestním soudnictví nad mládeží č. 48/31 Sb., vedle zabezpečo
vacích opatření, jež nemíří proti pachatelově osobě, nýbrž proti věcem obecně
nebezpečným, jimiž trestný čin byl spáchán nebo jež činem byly vyrobeny
(instrumenta et producta sceleris). Tu se mluví o\propadnutí, jež ovšem může
také býti majetkovým trestem. Za vlády t. zv. klasického směru býval činěn ostrý
rozdíl mezi trestem a zabezpečovacími opatřeními. Trest býval ukládán soudem
jako spravedlivá odplata, zabezpečovací opatření bylo věd policie, jež se řídí
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účelností; soud tedy jen yyř~nepřípustnost opatření, o tom, zda a kdy kněmu
dojde, rozhoduje podle účelnosti policie. Proto také není možné, aby zabezpečo
vací opatření nahradilo trest. Stopy tohoto nazírání, jež bylo nejen teoreticky
pochybné, nýbrž i prakticky neúčelné, poněvadž touž věcí se musily zabývati
dva úřady; nacházíme v našem právním řádu napořád tam, kdejde o zabezpečo
vací opatřeníprotiosQ'bě. Teprve zák. o trestn.ím· soudnictví nad mládeží
č: 48/31 Sb. dává soudci právo, abynařizoval ochrallný dozor a: ochrannou výchovu (správní úřad ji jen vykonává),apřipolišiÍ vurčitychpřípádech,aby trest
zavření' byl vykonán ve výchovně, tedy prakticky splynul se zabezpečovacím
opatřením ochranné ústavní výchovy (§ 13 odst. 1 zák. č. 48/31 Sb.).
Trestní soustava je v rakouském právu zcela jiná než v právu uherském, kde
je tato materie obšírně upravena § 20-64 uh. V následujícím výkladu pojednáme
jen o rakouském právu. Jen o tom je se zmíniti,ž~llll~rs.1(~PE~v:o.~l1á čtver:ýtrest
lla,sy()bod~;. totiž káznici, státní vězení, žalář a vězení, a že zná jak podmínečné
odsouzení tak podmínečné propuštění. Poměr trestů v území různého práva
byl vymezen zákonem z 15. dubna 1920, č. 284 Sb. z. a n.

91. Rozlišení trestů a zabezpečovacích opatření.
Právo rakouské liší tresty podle zasaženého jimi právního statku vinníkova:
a) v trest na životě,
b) v tresty na svobodě,
c) v tresty na majetku, a
d) v tresty na cti.
Podle způsobu ukládání lišíme pak:
a) tresty hlavní, jež se ukládaji samostatně, a
b) tresty vedlejší, jež se pojí k hlavnímu trestu.
Tresty vedlejší pak jsou buď:
-a)samostatne-tiésty;ilkládané vedle trestu hlavního, na př .. propadnutí věcí
vedle žaláře, nebo
(3) následky hlavníhQ trestu, nastávající buď ze'zákona nebo\výrokem soudcovskýn1:ilebo .
~".
?,) zostření trestů na svobodě .
.za:bezpé~(iv~cíopatření pak jsou:
a) zabezpečovací opatřeni, týkající se svobody,
b) zabezpečovací opatření, týkající se majetku.
Pro přehlednost pojednáme o zabezpečovacích opatřeních dotýkajících se
svobody v souvislosti s tresty na svobodě, a o zabezpečovacích opatřeních
týkajících se majetku ve spojitosti s tresty na majetku.
Merkel: Ůber den Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Strafrechts und der Gesamtentwicklung der čiffentlichen Zustiinde und des geistigen Lebens der Včilker 1889; Mezger:
Moder.ne Strafrechtsprobleme (Marburger Akadem. Reden č. 43) 1927; Herr: Das moderne
amerikanische Besserungssystem 1907; Boies: The Science of Penology 1902; Henderson:
Introduction to the Study of the Dependent, Defective and Delinquent Classes and of their
social Treatment 1908 (český překlad pod nadpisem: Základy sociální péče. Uvedení do studia
lidí závislých, vadných a zločinných a jak o ně sociálně pečovati. Sbír. publikací "Sociální péče".
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Praha 1921); Birkmeyer: Strafe und sichernde MaBnahmen, Rektoratsrede 1906; Schmidt:
Die Strafrechtsreform in ihrer staatsrechtlichen und politischen Bedeutung, 1912; Reinhold:
Šrodki zabezpieczajf!~e przeciw przest~pc~m, 1913-16) E.xner: Theorie der Sichen:ngsmitte! (Berlíner Semmarabh.) 1914; Frzedlander: Das objektIve Verfahren nach dem RelchsstrafprozeErecht 1895; Frankenberger: Die rechtliche Natur der Ordnungsstrafe (Strafr. Abh.
č..... 156) 1912; Asch~ott:. Strafenssystem und Gefangniswese~ in England. 18~7; Hintrager:
Amerikanisches Gefangms- und Strafenwesen 1900; Lenz: Dle anglo-amenkamsche Reformbewegu.."1g im Strafrecht 1908; Exner: Die Theorie der Sicherungsmittel, 1914; Liepmann:
Amerikanische Gefangnisse und Erziehungsanstalten 1927; Saldafia: La criminologie nouvelle,
1929' Givanovitch: Les problemes fondamentaux du droit criminel, 1929; Foltin: Amerikanisctes Gefangniswesen 1930; Ruggles-Brise: The English Prison System 1921; HobhouseBoockway: English Prison to-day 1922; Liepmann: Die Problematik des "Progressiven Straf11011zu g es " (Festschrift fur Aschaffenburg) 1926; Glaser: Kara odwetowa a kara celowa, 1924;
Saldaiia: Peines et mesures de sureté:. RIP., 1927, IV, 7.
Berka: Reformy vězeňské v Belgii. Cas. 1921, IV, 371; Brožovský: Z jihoamerických vězeň
ských reforem. Věst. 1930, VI, 35; 1931, VII, 26; Frank: Trest odvetný a trest ochranný, P.
r. 1908-09, 159, 175; Ivanov: Vězeňství v sovětském Rusku. Sbor. 1932, XXXII, 188; Kallab:
Trestní systém osnovy trestního zákoníka. P. 1910, XLIX, 81, 121, 161; týž: Zločin a trest.
(Úvahy o základech trestního práva.) Praha 1913. Sbírka Za vzděláním č. 43; Klosse: Trestnice
Č. a. 1926, XII, 78; Kropsbauer: Několik slovo trestání nepatrných činů trestn!ch. P. 1896,
XXXV, 753; Lány: Americké kriminální problémy. Věst. 1928, IV, 115; týž: Casové úvahy
vězeňské. Věst. 1926, II, 7, 48; týž: Dojmy a zkušenosti z cizích trestnic. Věst. 1928, IV, 81;
1929, V, 32; týž: Sluší-li se doporučiti venkovskou práci vězňů ajestliže ano, jak ji organisovati?
Věst. 1925, I, 95; Milota: Doporučuje se zavésti instituci neurčitého odsouzení? Publ. II; týž:
Má-li zabezpečovací opatření nahraditi trest či jej pouze doplniti? Věst. 1925, I, 92; Miřička:
Právní postavení vězňů. Věst. 1930, VI, 1; Moudrý: Trest dle volného uvážení. S. L. 1921,
II, 56; Pintera: Doporučuje se zavésti instituci neurčitého odsouzení? Publ. II; týž: Zákon
\~. 284/1920 Sb. a čsl. zákony s trestní sankcí ve světle systému trestního zákona, platného na
Slovensku a Podkarpatské Rusi. S. L. 1933, XIV, 141; Prúdek: Trest dle volného uvážení.
S. L. 1921, II, ll, 24; Ráliš: Doporučuje se zavésti instituci neurčitého odsouzení? Publ. II;
Slavíček: Tři kritické studie k dnešnímu stavu anglického vězeňství. Věst. 1928, IV, 31; Solnař:
Belgická reforma vězeňství a návrh zákona o ochraně společnosti. P. 1925, LXIV, 343; týž:
Doporučuje se zavésti instituci neurčitého odsouzení? Publ. II; týž: K otázce vězeňské práce.
Sbor. 1932, XXXII, PH, 791; týž: Neurčité odsouzení. Sbor. 1925, XXV, 227; týž: Poznámky
k systému trestů v čsl. osnově trestního zákona. Věst. 1925, I, 50; Taxis: O způsobech trestu.
P. 1862, II, 129; Vášová: Systém borstalských trestnic pro mladistvé provinilce. Pm. 1930,
IX, 223; Zucker: O způsobech a vykonávání trestu. P. 1875, XIV, 208; týž: Ještě několik slov
o trestání nepatrných činů trestních. P. 1896, XXXV, 833.

DlL I.
Jednotlivé tresty a

zabezpečovací opatření.

§ 1. Trest smrti.
92. Úvaha kriminálně politická. -

93. Positivní právo. -

94. Jiné tělesné tresty.

Úvaha kriminálně politická.
Otázka trestu smrti patří mezi tradiční sporné otázky populární kriminální
politiky. Kdežto v dobách absolutní zeměpanské moci trest smrti, často odstupňovaný co do krutosti, tvořil vedle různých mrzačících a zneuctívajících
trestů osu trestního systému, postavila se osvícenská doba pod vlivem Beccariovým a v Rakousku i Sonnenfelsovým proti němu prohlašujíc jej za nesluči
telný s mravním principem, že člověka se nesmí uHvati jako nástroje (k od-
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strašení), s humanním cítěním doby i s myšlenkou společenské smlouvy, jež
normu, kterou nelze mysliti jako ustanovenou za souhlasu rozumných,
mravných a svobodných individuí a připouštějící jen odplatný trest, jejž lze
podle tíže činu odstupňovati, což při trestu smrti nelze, nemáme-li se vrátiti
k nehumanním a důstojnost lidskou urážejícím krutostem při. výkonu trestu
smrti. Důsledkem tohoto směru bylo též v Rakousku v letech (1.787-1796 od
trestu smrti zákonně upuštěno. Jiní přívrženci osvícenské teorie-(nipř. Montesquieu, Rousseau, Kant) však trest smrti připouštěli, ovšem jen jako odplatný
trest podle pravidla talionis, tedy prakticky hlavně při vraždě. Proto i tam, kde
byl trestní systém vybudován na myšlence odplaty, udržuje se trest smrti,
ovšem omezený na malý počet nejtěžších činů, při nichž vinou pachatelovou
někdo přišel o život. Přesto ve velké části států zvítězilo hnuti abolicionistické
(směřující k odklizení trestu smrti), tak na př. v Ita1ii 1889 (kde byl však znovu
zaveden 1926), v Rumunsku 1864, v Portugalsku 1867 (od 1843 nevykonáván),
v Nizozemí 1870, v Norsku, kde již asi 30 let dříve nebyl vykonáván, v r. 1902,
v Rakousku 1919, ve Švédsku 1921, v Dánsku 1931 a v řadě amerických států.
Když však v druhé polovici XIX. století do úvah kriminálně politických počal
vnikati moment účelnosti, nebyl ani problém trestu řešen filosoficky (zda stát má
"právo" člověka připraviti o život), nýbrž zda trest smrti je účelný. S toho
hlediska byl hájen trest smrti jako prostředek odstrašující i jako prostředek,
jímž se nejjistěji vyloučí ze společnosti živly spoIeČensky škodlivé, i konečně
jako trest nejlevnejší. Ve všech těchto směrech se uplatňují vážné pochybnosti.
Pochybuje'Seo od.strašující působnosti trestu smrti, když doby nejkrutějších
odstrašujících trestů vykazují značnou zločinnost, naproti tomu nikde nebylo
pozorováno, že by po odstranění trestu smrti byla zločinnost nápadně stoupla.
Také proti případům, kdy trest smrti působil odstrašivě, se uvádějí snad stejně
časté případy, kdy naopak lákal představou mučednictví a falešné slávy ve
vrstvách k zločinnosti nejspíše nakloněných, anebo kdy byla v zoufalé situaci,
jež vyústila v zločin, útěchou představa, že trestem "vše se skončí", že nebude
ani útrap dlouholetého trestu na svobodě s tuhou kázní ani strachu, že by zralejší pozdější rozvaha mohla vzbuditi výčitky svědomí. Proti trestu smrti jako
prostředku vyloučení se namítá, že to nejsou vždy osoby dopouštějící se trestných činů, při nichž se jediné užívá trestu smrti, u nichž je nejnaléhavější potřeba jich zbaviti společnost; zvykoví, řemeslní, nenapravitelní zločinci jsou
mnohem nebezpečnější než mnohý z těch, kdo se dal snad nešťastným sběhem
okolností strhnouti k nejtěžšímu zločinu. Mimoto naše kriminá'lně psychologické, eugenické a pedagogické znalosti nepokročily dosti, aby se s naprostou
jistotou dal odůvodniti výrok, že někdo má býti pro svou společenskou nebezpečnost vyloučen smrtí. Znalci vězeňského života tvrdí, že často z nejhorších
pachatelů nejtěžších trestných činů se podaří vytvořiti lidi užitečné nebo aspoň
naprosto neškodné, zatím co lidé, kteří pro mnohem méně těžké činy přišli do
trestnice, musí býti jako ne polepšitelní znovu vypuštěni na společnost, již stále
znovu ohrožují. Konečně se namítá proti trestu smrti, že je to trest, který nelze
v případě justičního omylu ani částečně napraviti.
vylučuje
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Mám za to, že ani kriminálně politicky nelze otázku trestu smrti obecně řešiti.
Jsou jistě situace, kdy státu nezbývá k sebeobraně jiného prostředku než trest
smrti. Proto i mnohé státy, jež zásadně vyloučily trest smrti, jej připouštějí
v stanném a válečném právu. Za normálních poměrů pak závisí vhodnost a nutnost trestu smrti na kulturní úrovni a sociálních poměrech každého státu. Stát
s nevyvinutou sociální péčí o mládež, se zaostalým a neúčelným výkonem trestů
na svobodě, s neklidnými veřejnými poměry se sotva obejde bez trestu smrti.
Vž~v:_všakjehoJru;hm,-ánLp_ok1ád~JILZ;L.důkaz ...slaho)'lt;i . . st.átu.fl,.z!Lopa.třenLs_o:-::
dálně politicky nebezpečné v tom,.že.odyr.acLpozmnosL.v.eř.ejnostLLčinitclů
v_státě rozhodujícichodhlubších příčinzločinnost;i, jež způsobL státu mnohem
zla než jednotlivý, třehasehe těžší zločin.. Právě pocit uspokojení, jež veřejnost, o příčinách: zločinnosti málo informovaná, často pociťuje, doví-li se
o výkonu trestu smrti, pokládám za nebezpečný, poněvadž je vítanou omluvou,
proč se stát spokojí v boji proti zločinnosti s drastickým a na fantasii lidu půso
bícím trestem smrti, míiliLahy. v.ělšLpQzQf.llosl.y.ěnQvaLúčdnýro sQciáJním_pn~
_ventivnímopatřením. Je to podobně jako v lékařství, kde též léčení nápadného,
pacientovi nepříjemného symptomu odvrací někdy pozornost od hlubších kořenů nemoci. Naopak nemožnost se vypořádati se sociálně komplikovaným pří
padem popravou je pobídkou jak úřadům, výkonem trestu pověřeným, tak orgánům v:eřejné správy a činitelům zákonodárným, aby podrobněji uvažovali
o hlubších příčinách zločinnosti a hledali cesty k ochraně státu spíše v promyšlené prevenci a účelně vybudované represi než v represi nenapravitelným
trestem smrti.
Positivní právo.
Trest smrti (§ 13) je hlavním trestem na nejtěžší zločiny, totiž
a) na dokonanou vraždu, § 136 a na loupežné zabití, § 141, vyjímaje ty, kteří
jen způsobem vzdálenějším spolupůsobili;
r
"t
b) na zlomyslné poškození cizího majetku, § 86, zlomyslné jednání podle
§ 87, žhářstvÍ podle § 167a, a zločin § 4 zák. o třaskavinách č. 134/85 ř. z.,
avšak jen tenkrát, byla-li tím způsobena smrt člověka a pachatel to mohl před
v:idati; na žhářství mimoto také, když byl požár způsoben zvláštním srocením,
směřujícím k pustošení;
c) bylo-li prohlášeno:;;tall11épráyo, také na jiné případy vraždy, § 134, z10myslnéhopoškození cizíh~o~majeiku, § 85, a žhářství, § 166, mimoto však i na
vzbouření, § 73, a loupež, § 190; viz § 429, 430 a 442 tr. ř.
Trest smrti jeYY!().llčen:
/
a) proti osobárifjiílagistvÝrn, t. j .takovým, které v době spáchání trestného činu
nedosáhly dvaceti let;
b) proti jiným o'sobám, když uplynulo od spáchání trestného činu dvacet let
a nastaly ostatní podmínky promlčení.·
.
V obou případech se ukládá místo trestu smrti těžký žalář od 10 do 20 let
(§ 52, 231, při stanném právu proti mladistvým těžký žalář od 5 do 20 let,
§ 442 tr. ř., podle § 7, odst. 5, zák. na ochranu republiky č. 50/23 Sb., dožÍTrestnl právo 7
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votní těžký žalář, byl-li čin sF~hán mezi dokonaným 18. a 20. rokem věku).
Podle zákona z 3. května 1~1 č. 91 Sb. z. a n. o ukládání trestu smrti a o doživotních trestech uloží soud místo trestu smrti, uvedeného V. zákoně, trest
těžkého žaláře doživotního nebo dočasného od patnácti do třiceti let, jsou-li
polehčující okolnosti tak závažné, že by trest smrti byl nepřiměřeně přísný.
Jestliže presidentovou milostí byl trest smrti zaměněn za trest na svobodě,
platí, nebylo-li při udělení milosti nic jiného ustanoveno, stran podmínečného
propuštění a přeložení do přechodného trestního ústavu, obecná zákonná ustanovení. (§ 2, odst. 2 zák. č. 91/34 Sb.)
Trest smrti se vykonává oběšením, a to uvnitř trestnice, § 13 tr. z., § 403
a 404 tf. ř.
Zostření trestu smrti je. vyloučeno § 50. Tím se však míní jen uložení jiného
trestu yecjle trestu smrti nebo způsobení nějakých zbytečných útrap. Neprávem
se sem počítaly i případy, kdy trest už vytrpěný má býti včÍtán do trestu později
uloženého, totiž případy § 36 a 38 tr. z. a 359 a 265 tr. ř.

94. Jiné tresty tělesné.
V původním svém znění znal trestní zákoník i tělesné tresty, a to jako trest
hlavní u přečinů a přestupků § 240c, i jako zostření trestní vazby, § 19c, 253f.
Novelou z 15. listopadu 1867 č. 131 ř. z. byl však tento trest zrušena nahrazen
u činů, na něž byl stanoven jako trest hlavní, trestem vězení, v ostatních přÍpadech
některým zostřením.

Lacassagne: Peine de mort et criminalité, 1908; Reclus: La peine de mort, 1923; Journet:
Note sur le droh pénal et la peine de mort, 1928; Liepmann: Die Todesstrafe 1912; Schewardnadse: Die Todesstrafe in Europa 1914; E. Roy Calvert: Capital Punishment in the twentieth
century 1927; Mungenart: Der Morder und der Staat 1928; Hentig: Die Strafe 1932; Hópler:
Mordkriminalitat und Todesstrafe in Osterreich 1874 bis 1927. MKS., 1929, XX, 449 n.
Bouček-Šebesta-Cha!upný-Žáček: O trestu smrti. Č. a. 1923, IX, 34; Milota: Trest smrti.
V. 1927, VIII, 217; Kal/ab: O trestu smrti. Čas. 1923, VI, 113; Mahler: O zamýšleném zrušení
trestu smrti. Č. a. 1923, IX, 5; Maklecov: Trest smrti v odborné literatuře a v novém trestním
zákonodárství království SHS. Sbor. 1929, XXIX, 348; Nesměrák: O trestu smrti a reformě
soudnictví. RS. 1923, XXVII, 203; Pšenžčka: Trest smrti v Rakousku. P. 1900, XXXIX, 529,
565; Ráliš: Sterilisace anormálních a nebezpečných zločinců. P. o. 1926, IX, 495; Rašín: Zbabělá
humanita. (Trest smrti.) Národní myšlenka. IV, 235; Storch: Trest smrti v osnově čsl. zákona
trestního z r. 1921. P. 1922, LXI, 161, 193; Stuna: Trest bití. (Studie kriminálně-politická.)
P. 1914, LIlI, 561; V. P.: Proti trestu smrti. Praha 1900. Knih. Času; Zucker: O trestu
smrti. P. 1877, XVI, 532; týž: Sv. Václava trest smrti. Zvl. otisk z České Revue. Praha 1899.

§ 2. Tresty a

zabezpečovací opatření,

omezující svobodu.

95. Trestní vazba. - 96. Vypovědění a vyhoštění. - 97. Postavení pod policejní dozor.
98. Odevzdání do donucovací pracovny a nucené pracovní kolonie. - 99. Odevzdání pod ochranný
dozor a do ochranné výchovy. - 100. Vnucená práce v pracovních oddílech.

95. Trestní vazba.
Trestní vazba je vymezena v § 14-20, 244-246, 253-257, pak v zák.
o trestním soudnictví nad mládeži č. 48/31 Sb. a v zákoně o státním vězení
č. 123/31 Sb.
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Trestní zákon zná tyto druhy trestní vazby:
A. Žalář, jenž je vedle trestu smrtijediný hlavní trest na

zločiny.

Rozeznává

se a)
pak:
\ o b u vy'k onu za
v l'Y
'§"15, a tez.y,
VYk' § 1(;u. S ob ema tenuto
podle zpuso
ar prosty,
stupni je spojeno obmezeni na stravu ve věznÍci zavedenou, a stálé přidržování
k práci, § 18. Těžký žalář byl dříve také spojen se spoutáním železy na nohou.
To však bylo novelou z roku 1867 zrušeno a má býti nahrazeno jedním nebo
několika způsoby zostření. Jinak se liší oba stupně žaláře jen tím, že při těžkém
žaláři je rozmluva s lidmi, kteří nemají přímo s vězením co činiti, přípustná
toliko ve zvláštních a důležitých případech;
b) podle trvání se rozeznává žalář.d()životnÍ a dOčasný. Nejkratší trvání dočasného žaláře jest zpravidla6 měsíců (jen v případě § 4 zák. o podmořských
lanech č. 41/88 ř. z. 3 měsíce), nejdelší 20 let. Obvyklé sazby dočasného žaláře
jsou: 6 měsíců až 1 rok, 1-5, 5-10, 10-20 let. .zalářdo~ivotní jest proti mladistvým (mladším 20 let) vyloučel1H nahrazen těžl<.ýrnžafářemodlO"':"':'20 let
(§ 52, odst. 2). (Viz však
č. 91/34 Sb. a § 7 odst. 5 zák. na ochranu republiky č. 50/23 Sb.)
B. Vězení je hlavním trestem na přečiny a přestupky. Podle způsobu výkonu
rozeznává zákon:
a) vězení prosté, § 244;
b) vězení tuhé, § 245. Hlavní rozdll spočívá v tom, že při tuhém vězení je
trestanec omezen na stravu a práci ve věznici zavedenou, kdežto při vězení
prostém, stravuje-li se sám, může si své zaměstnání voliti;
c) vězení domácí, § 246.
Nejkratší trvání vězení jest 24 hodin, nejdelší zpravidla 6 měsíců, § 247;
vyskytují se však i sazby vyššÍ, d031et, na př. § 335, 337.
C. Trestzctvření je podle zákona č. 48/31 Sb. jediný trest na svobodě, nastupujícíumladlstvych místo trestu smrti nebo kteréhokoliv trestu na svobodě.
U mladistvých se však mění nejen způsob trestu, nýbrž i trestní sazba, a to tak,
že hořejší i dolní hranice sazby dočasného trestu na svoboděsesll1žiijfha polovici, nikdy však nesmí spodní hranice býti vyšší než rok, horní než pět let;
při činech, na které je stanoven trest smrti nebo doživotní ztráty svobody, nastupuje u mladistvých mezi 14"-:'161ety zavření odi=i6iet, mezi 16-18 lety
od 2-15 let, při čemž snížení pod dolejší hranici sazby jest nepřípustné.
D. Státní vězení, zavedené zákonem ze dne 16. července 1931, č. 123 Sb.
a n:;· jest" ~nezneuctív~jíci trest (custodia honesta), "nastupující u politických
z,J~~!!lů (viz nahoře
39) místo těžkého žaláře a žaláře, u politických přečinů
~a pře~stupků vyřkne soud, že tuhé vězení resp. vfzení bude vykonáno podle
předpisů o výkonu trestu státního vězení. Osobám, odsouzeným ke státnímu
vězení nebo k trestu na svobodě, vykonávanému podle předpisů o výkonu státního vězení, příslušejí ve výkonu trestu určité výhody, jež zákon v § 5, odst. 2
jednotlivě vypočítává; též použití kárného práva proti nim je omezeno způsobem
tam uvedeným. Trest státního vězení se vykonává v trestnici (samostatném trestním
ústavě) nebo ve.veznici krajského soudu, 8. to, pokud možná, soudu bydliště.
V

V'

zak.

c.
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Trest vězení a ~rest žaláře, kratší jednoh~"~~~~ s~ v~ko~áváx,252~1!~!!Lyězn~ci.
Trest žaláře, delší Jednoho roku, v samostatnycnvezenskych ustavech ( § 405 tr. r.).
Výkon trestní vazby není zákonem upraven, nýbrž platí tu řada ministerských nařízení, zejména t. zY:_<1omácí řádY'll~služební instrukce.
výkonu trestu na svobodě proti mladistvým (§ 13-18 zák. Č. 48/31 Sb.)
a proti osobám, odsouzeným podle zákona o státním vězení č. 123/31 Sb.,
se dostalo zákonné úpravy; rovněž byl upraven výkon trestu na svobodě v samovazbě zákonem z 1. dubna 1872, č. 43 ř. z.
Poněvadž podle § 19c a 256 je samovazba formou zostření trestu na svobodě, stanovil tento zákon zásadu,~e odpyká:-li si trestanec v samovazbě 3 mě::
síce, platí z další doby v samovazbě ztrávené 2 dny samovazby za 3 dny trestu
CS4\Ustanovení toto však bylo zrušeno čl. IV. zák. z 25. června 1929, Č. 102
Sb. z. a n.
~gelý trest má býti vykonán v samovazbě:
a) když může býti odpykán nejvýk8měsíční samovazbou,
b) když byl vyměřen trest ne delší'J8měsíců a lze se zároveň nadítipolepšení.
Ve všech ost2tních případech má býti trestanec držen v samovazbě na počátku
trestu, a to nejméně 8 měsíců, nejdéle 3 leta.K dohledu na přesné vykonáváni
předpisů o samovazbě jsou zřízeny trestní výkonné komise při sborových soudech první instance, skládající se Z' presidenta, státního zástupce, soudního rady
a dvou důvěrníků z občanstva. Tato komise má věznici nejméně jednou měsíčně
prohlédnouti.
Podle zák. o státním vězení ze 16. července 1931, č. 123 Sb. z. a n., se vykonává trest státního vězení v trestnici nebo věznici krajského soudu, a to podle
možnosti onoho soudu, v jehož obvodě odsouzený bydlí, a vězňům se dostává
výhod v § 5 odst. 2 jednotlivě vypočtených (oddělené cely, vlastní oděv, volba
práce atd.). Také kárné tresty jsou tu omezeny. Podrobnosti viz ve Výnosu min.
sprav. z 27. července 1931, č. 34.171/31 (Kallab-Herrnritt str. 468 n).
Polwd jge o 1111adistvé, je jediným trestem na svobodě i náhradou za trest
smrti trest zavřéní. Jeho ~výkon je upraven v § 13-25 a 43-47 zák. o trestním
soudnictví nad mládeží z 11. března 1931, č. 48 Sb. z. a n. Podle těchto předpisů
se trest zavřenLd..2. še~!il:1~<1ěl vykonává v soudních,iStf~~tnig:~h, ministrem spravedlnosti k tomu určených;()d.š~sJLg~~t~Lcigj~~!L!!!:~ícŮ ve zvláštních samostatných
jež jsou zřízena u určitých krajských soudů;..~.~~_~~_~L~'lě
t. j. v samostatném trestním ústavě pro mladistvé (t. č. je
jedina v
ulově) nebo v samostatném oddělení trestnice. Rozhodná je vždy
doba, po níž má skutečně trest trvati, nikoliv vždy doba v rozsudku určená,
od níž třeba odečísti na př. do trestu započítanou vazbu, trest v cizině odpykaný a pod .. Ire§tctqjesti měsíců může býti též se schválením ministra spravedlnosti vykonán ve '?)Í:Fh:0vně, t. j. v ústavě určeném k výkonu ochranné
ústavní výchovy, totiž byhi-li vedle trestu uložena ochranná výchova ústavní,
nebo má-li se trest vykonati na chovanci výchovny. Ministr spravedlnosti
může ostatně též naříditi, aby i tresty. delší tří měsíců byly vykonávány v polepšovně.
~_· .•..~N_
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Výkon trestu sleduje dle výchovné. Proto mají mladiství trestanci býti vždy
od starších a mají býti zaměstnáváni užitečně hledíc na jejich budoucí
Dovolání a má se pečovati o jejich tělesnou i duševní výchovu. Podrobnými před
pisy § 59 je postaráno o to, aby řemeslná výuka, jíž se snad chovanci dostane
v polepšovně (nebo výchovně), mu umožnila zaměstnání v onom řemesle i po
propuštění. VpoJtm§Qyně je o výchovu dále postaráno tím, že se tam trest zavření vykonáváveiřech třídách (systém progresivní) a postup z třídy do třídy
může býti upravén podle. známk0véh? systému.
Jinak platí o výkonu trestu-v~samošEatném oddělení krajského soudu (od 6
neděl do 6 měsíců) zhruba tytéž předpisy jako v polepšovně, jmenovitě, že personál musí býti zvlášť způsobilý, že nad výkonemb"d,í.~doZ,QIEJ:..a.qa,skládající se
ze\~oudce jako komisaře a předsedy dozorčí rady,\stáfiiího'záštupce· a dvoupří
sedících, jež jmenuje ministr spravedlnosti, vyslechna ústřední organisace pro
péči o mládež. Dozorčí rada vykonává též vedle představeného polepšovny kárné
právo nad vězni způsobem, vymezeným v § 18. rŮcsQQ.Í:.F vězeň v polepšovně
nebo v samostatném oddělení trestnice krajského souau zhoubně na své spoluvězně, může se dozorčí rada usnésti, že se trest nemá dále na něm vykonávati
v tomto ústavě (§ 20 odst. 2.), tedy jej z ústavu vyloučiti, a to i když je mladší
18 let. ~ak určí ministr spravedlnosti, v kterém trestním ústavě se vykoná zbytek
trestu, jenž se pak ovšem vykoná podle pravidel tam platných.
Je pravidlo, že se trest vykonává podle pravidel platných pro mladistvé, byl-li
čin spáchán před dokonaným 18. rokem, nastoupil-li odsouzený trest před dokončeným 19. rokem, a může-li jej odbýti do dokonaného jedenadvacátého roku.
Nastoupí-li jej po dokonaném,:J,,~., roce, určí :mi!!j§1!:8~EraY~~1~{)gi, zda se má
trest vykonati v polepšovně podle pravidel trestání mlad1stvYcl1;· či v jiném trestním ústavě podle pravidel pro něj platných. l)ozorčír~da může povoliti, aby i po
skončeném ~1. roce se v polepšovně (ne v~šamostai:í1'éiii oddělení trestnice krajského soudu) vykonal krátký zbytek trestu, není-li se nijak obávati zhoubného
vlivu na spoluvězně. O úchylných vězních a péči o propuštěné platí zvláštní
předpisy § 21 a 23. (Podrobné předpisy o výkonu trestu zavření jsou obsaženy
ve Výnosu ministerstva spravedlnosti z 11. září 1931, č. 41209/31, otištěném
v Miřičkově-Scholzově knize: O trestním soudnictví nad mládeŽÍ, komenl.
zákony čsl. Kompasu, sv. XXXIII, str. 254n.)
Trest dočasného žaláře i vězení mohou býti~Q§!J:~!ty postem, tvrdým lůžkem,
samovazbou a samovazbou v tmavé komůrce"T"§"~l9"; 253 a 270), podle zásad,
obsaŽených v § 20~3 a 254-257 ..1l.,;g9iiY.Qtl:!.íJ2()_,j;;tl~J:~ié!_~ však zostřeni
stejně ja~~pĚUJ:_ t\sl11rti "ylgučeno (§ 50). Rovněž jejakékoliv zostfenCVyloučenopřiods0'lize
adjstvé1io k trestu zavření (§ 8 zák. č. 48/31 Sb.); trest stát- ,
ního vězení a trest podle předpisů o státním vězení vykonávaný lze zostřiti
podle § 4 zák. č. 123/31 Sb. jen§amovazbou nebo(yypověděním, ovšem při
pouští-li to zákon u onoho druhu trestu. Nepočítá se ovšem za zostření ono při
tužení, jež nahrazuje při těžkém doživotním žaláři spoutání železy, jež původně
zákon ukládal.
Dopustí-li se však trestanec, odsouzený k doživotnímu žaláři, nového zločinu,
odděleni
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na který není trest smrti, má mu soud uložiti podle ministerského nařízení ze
7. dUbna 1860, č. 89 ř. z., jeden nebo několik přípustných způsobů zostření,
a to na kratší nebo delší dobu.
Marcovich: Gefángniswesen hL Osterreich 1899; Leitmaier: Osterreichische Gefangniskunde
1890; Hegel: Freiheitsstrafe und Gefiingniswesen in Osterreich von der Theresiana bis zur
Gegenwart 1916; Holtzendorf-Jagemann: Handbuch des Gefiingniswesens 1888; Kriegsmann:
Einfuhrung in die Gefiingniskunde 1912; Bumke: Deutsches Gefangniswesen 1928 (s vylíčenim
rakouského vězeňství od Josefa Mayera); Frede-Grunhut: Reform des Strafvollzuges 1927;
Hentig: Die Strafe 1932; Liepmann: Strafvollzug (Stier-Somlo: Handworterbuch der Rechtswissenschaft, sv. V, str. 788 n.) 1928; Ellger: Der Erziehungszweck im Strafvollzug 1922.
Lány: O našich věznich a vězeních. Zvl. otisk z Naší Doby. Praha 1924; Procházka: O žaláři, jeho dějinách a organisaci. Lidových. knih. - příručky pro každého "ABC" č. 24. Praha
1925; Hrabánek: Práva politických vězňů (s dodatkem zákona ze 16. června 1931 Č. 123 Sb.)
Kroměříž 1931.
Vězeňské předpisy, část I-III, vydává ministerstvo spravedlnosti od roku 1921.

a vyhoštění.
ze země je vedlejší trest na zločiny, přípustný jen při cizozemcích,
a vztahuje seyždy~s1S.~ttlJ území, § 25. Plat~~wg,~iYPtk tiilaevypověděné
mu může návrat povoliti jen president republiky, jestliže mu promine milostí
tento trest. Obligatorně je předepsán na př. v § 40 a v § 33 odst. 1 zák. na ochranu
republiky. V jiných případech může býti uložen jako zostření trestu žaláře, § 19f.
Vyhoštění je vedlejší trest za přečiny a přestupky § 240f, g, h, vedle toho
pak na zločiny podle zákona o třaskavinách, § 11. Může se týkati některého
místa (policejního obvodu) nebo některé\ země nebo celého státního územÍ.
Z celého státního území mohou však býti vyhoštěni jen cizozemci. Ze své domovské obce nemůže nikdo býti vyhoštěn (min. nař. z 19. května 1858, č.79
ř. z.). Vůbec pak je vyhoštění přípustné jen u těch činů, u nichž je to výslovně
v zákoně předepsáno (§ 4 zákona o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství
listovního z 9. dubna 1920, č. 293 Sb. z. a n.); je pak vyhoštění předepsáno
někdy obligatorně, jindy fakultativně.
Od tohoto soudního vyhoštění je nutno. rozlišovati vyhoštění na základě
obecních zřízení a policejních předpisů (§ 2 zák. ze dne 27. července 1871,
Č. 88 ř.z.).
. ..
Návrat vyhoštěného nebo vypověděného (třeba jen policejně) zakládá pře
stupek § 323 resp. 324.
l)' mladistvých může soud· vysloviti vypovědění nebo vyhoštění z celé repubIikyjénpři cizozemcích, ovšem, je-li i podle obecného práva přípustné, a i tu
s omezením,že se· má přihlížeti k rodinným poměrům a nebezpečí zpustnutí
(§ 10 odst. 2 zák. č. 48/31 Sb.).
96.

Vypovědění

Vypovědění

97. Postavení pod policejní dozor.
Postavení pod policejní dozor je podle zákona ze dne 10. května 1873) Č. 108
ř. z., jako zabezpečovací opatření přípustné 12!'.2.!Uěm, kdo byli odsouzeni:
a) pro R~d~Mní peněz a cenných papírů;
I. b) pro nějaký delikt proti cizímu vlastnictví na více než 6 měsíců nebo opětně
k trestům menším;
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c) pro tuláctví, jsou-li zároveň nebezpeční cizímu majetku; a
d) pro přečin § 3 a pro zločiny § 4, 5, 6 neb 8 zákona o třaskavinách, č.
134/85 ř. z. a pro přečin neb zločin předražování § 21 odst. 2 zák. o vál. lichvě
č. 568/19 Sb.
V případě ad d) soud~..l,,*v ostatních'kIJlLyodsuzujídm rozsudku vyřknouti
přípustnost postavení pod policejní dozor (§ 5). Výrok, že jest přípustné odsouzeného dodati do donucovací pracovny, obsahuje v sobě přípustnost postavení pod policejní dozor (§ 14). Skutečné postavení pod policejní dozorj(!
věd politického úřadu první stolice nebo státního policejního úřadu (§ 7).
Tyto úřady resp. úřa.dy bézpéčnostní jsou oprávněny osobě pod policejní dozor
postavené uložiti omezení osobní svobody, v § 9 a)-c) vypočtené. Nešetření
těchto omezení zakládá přestupek § 6 zák. o donucovacích pracovnách ze dne
24. května 1885, Č. 89 ř. z. Prohledání domu i osoby za účelem policejního
dozoru jest kdykoliv přípustné (§ 9d). Policejní dozor trvá tak dlouho, jak je
ho třeba,nesmí však trvati déle než 3 leta (§ 9). Jen byl-li ten, kdo stojí pod
policejním dozorem, odsouzen znovu pro čin, pro nějž je přípustné postaviti ně
koho pod policejní dozor, může příslušný správní úřad prodloužiti policejní
dozor na tři léta od odpykání posledního trestu (§ 11), (pokud jde o Slovensko
a Podk. Rus, je věc upravena analogicky čl. V. zák. č. 102/29 Sb.).

,f

98. Odevzdání do donucovací pracovny a nucené pracovní kolonie.
Odevzdání do donucovací pracovny a nucené pracovní kolonie je upraveno
zákony ze dne 24. května 1885, Č. 89 a 90 ř. z., a zák. z 25. června 1929, č. 102
Sb. z. a n. o zřízení nucených pracovních kolonií.
Jako opatření proti tomu, aby se trestanecnešt:itilprá<:;e, vymezil cit. zák.
č. 89/85 ř. z. v § 1-6 skutkové podstaty pěti (původně šesti) nových přestupků,
totiž přestupku tuláctví, žebroty, zahálčivosti, odmítání přikázané práce an~
dbání oněch omezení, jež byla někomu uložena proto, že byl postaven pod policejní dozor. (Reglementování prostituce bylo zrušeno zák. na potírání pohlavních
nemocí z 11. července 1922, Č. 241 Sb. z. a n., a zrušen tedy předpis § 5 odst. 1,
čís. 1-5 a odst. 4 cit. zák. Č. 89/85 ř. z.) K potírání zahálčivosti mají pak podle
cit. zák. Č. 90/85 ř. z. země zřizovati donucovací pracovny, podle zák. Č. 102/29 Sb.
pak jako zvláštní druh donucovacích pracoven pracovní kolonie.
Soud vyřkne v rozsudku, že odsouzenýs11].Í býti držen v donucovací pracovně:
a) Odsoudí-li pro některý z přestupků uvedených v § 1-6 zák. Č. 89/85 ř. z.
(nikoliv již pro přestupek § 3 zák. o pol. dozoru t. j. vydávánížebradch vysvědčení)
vinníka, který si odpykal již dvakráte trest za některý z těchto přestupků;
b) odsoudí-li pro~12,~m,5pacnanYze zahálčivosti nebo.z ničemné lehkomyslnosti nebo z hrubé ziŠtnosti, vinníka, který si odpykalji~lQy§.J{r~J~ trest na svobodě za trestný čin, spáchaný z některé uvedené pohnutky~aJ~1z1iUu majetku
nebezpečný. Při tom se nehiedí na takové předchozí tresty,-od jichž výkonu
uplynulo do spáchání činu, o nějž nyní jdeLR~~!~t( § 7 zák. č. 89/85 ř. z. ve '
znění čl. II. zák. Č. 102/29 Sb.).
Vysloví-li trestní soúd o někom, že smí býti držen v donucovací pracovně,
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přísluší "l1gJi!is:MmgPi~duclI.stolice

rozhodnouti o tom~. má-li býti zadržení
u!oženo,á ná:HdIirjeho~výkon: Přikazuje kárance do jednotlivých ústavů, má
politický úřad n. stolice (zemský úřad ve zvláštní komisi, k níž má býti přibrán
nejméně jeden zástupce zemského výboru jakožto člen hlasující) přihlížeti k tomu,
aby do téhož ústavu byli přijímáni kárand pokud možno stejné povahy a nebezpečnosti. Káranci choří nebo jen k lehčím pracím způsobilí buďtež přikazováni
do zvláštního oddělení některého ústavu.
Kárand přikázaní do donucovací pracovny, odsouzení jen pro přest~pek
(nový § 7 odst. 2a), zůstanou v ní nejméně šest měsÍCů, nejdéle tři roky; ostatní
(odsouzení pro zločin)?ůstanou tam nejméně jeden rok, nejdéle pět let. Po
uplynuti nejkratší doby, po kterou musí v ústavě pobýti, mohou býti kánlnci,
kteří svým chováním zaručují jistotu, že se polepší, podmíněně propuštěni na
zkušebnou do.})u dvou až pěti let. Podmíněné propuštění budiž odvoláno, vy~Jde:ITza~žfuŠební doby najevo, že se propuštěný nepolepšil. Bylo-li podmíněné
propuštění odvoláno, pokračuje se v zavřeni v ústavě, při čemž doba, ztrávená
na svobodě, se nevčítá do doby, po kterou káranec může ještě býti v ústavě držen.
Rozhodnouti o podmíněném propuštění a o jeho odvolání přísluší zmíněné
komisi při zemském úřadě. Aby bylo zabezpečeno odevzdání do donucovací
pracovny, můž~()dsouzenýbýti ještě nejdéle~týd.ny po odpykání trestu držen
vsoudní vazbě, § 8 č. 90}85 ř. z.Nucellépracovní kolonie, jež podle zák. č.102/29
Sb. zřizují země s přispěním státu~ jsou zvláštním druhem donucovacích pracoven a platí i o nich zák. č. 90/85 ř. z. Bližší předpisy budou vydány vládním
nařízením.

Machula: Odevzdání do donucovací pracovny podle zák. z 24.
P. 1927, LXVI, 483; Thon: Něco o tulácích, S. L. 1930, XI, 7.

května

1885,

Č.

89 a 90

ř.

z.

99. Odevzdáni pod ochranný dozor a do ochranné výchovy.
Již Napoleonský francouzský trestní zákoník z r. 1810 a po jeho vzoru řada
jiných trestních zákonů, mezi nimi:nělIl~c~ýříšslcýtrestní zákoník z r. 1871 znaly
:p.1:9mladistvé ve věku "pochybné příčetnosti" nucenou výchovu, t. j. nucené
únllšien:ív polepšovacím ústavě, Ovšem jen 'V případech, že pro nedostatek pří
četnosti (discernement, die zur Erkenntnis der Strafbarkeit erforderliche Einsicht) musili býti osvobozeni. Mezitím. v druhé polovici XIX. stol. postupně
pronikalo v jednotlivých státech poznání,že i mimo tyto případy je třeba, aby
se stát ujal výchovy dětí, jež pro opuštěnost nebo proto, že jsou v rodině \týxány
nebo jinak vydávány\,?b.oubným vlivům, jsou v nebezpečí\ zpustnutí. Šlo tuo vyřešení konfliktu mezi autonomií rodiny, representovanou :ivlášt~ mod otcovskou,
a zájmem státu na dobré výchově dorostu, jež zvlášť v zemích s vyvinutou
úctou před nedotknutelností rodinného života, jako v Anglii, si vyžádalo řady
pokusů, v nichž byla hledána objektivní kriteria, za nichž toto vsaženÍ do otcovské
moci by mělo býti přípustné. Jakmile tato myšlenka pronikla, byla postupně
zařízeni této t. zv. ochrapné výchovy zapracovávána do trestního systému, a to tak,
že byla připuštěna ochranná výchova v případě nebezpečí zpustnutí jako opatře'1Í
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zabezpečovací,

a to nejdříve vedle (po) trestu, pozdeji někde i místo trestu.
V právní oblasti rakouské byla věc o to snazší, že na rozdíl od zemí sindividualistickým nazíráním na rodinu; už občanský zákoník z r. 1811 připouštěl
vsaženÍ do otcovské moci při zanedb_ánipovinností nebo zneužití práv v ní obsažených ke škodě nezletilého, chudinské právo pak bylo vymezeno u dětí tak,
že v sobě obsahuje nejen nárok na nuznou výživu a ošetření v nemoci, nýbrž
i nárok na výchovu.
Konečně velmi vyvinutá vrchnoporučenská moc soudů poskytovala tu vhodné
orgány k provádění těchto zásahů. Nedostatkem bylo, že chudinská povinnost
byla vložena na bedra domovských obcí, tedy orgánů, jež z největší části ani po
pracovní ani po finanční stránce nebyly s to, aby této úloze dostály; jen malou
pomocí tu bylo, že zákonem z r. 1902 byly t. zv. přebytky sirotčích pokladen
přikazovány zemské samosprávě pro účely péče o osiřelou a mravně ohroženou
mládež (zemské sirotčí fondy). Protopř~§t(),že zákonodárství poskytovalo k tomu
větší možnost než v jiných státech, ani nucená ani ochranná výchova se v zemích
rakouských nevyvinula. Jakýmsi surogátem bylo, že zák. o donucovacích pracovrllid::ic.89 á90/85 ř. z. obsahoval též ustanovení o 1?gl~pš9vnách, totiž
o výchovných ústavech, určených k výkonu~:z36ezpecovaalióOpaiření--jednak
proti nedospělým odsouzeným\pr,o' přestupek nedospělých (čin, jenž jinak by
byl zločinem, byl-li spáchán nedospělým mezi 10.-14. rokem), jednak proti
dospělým mladistvýmod14.-18. roku za stejných podmínek, za kterých u osob
starších soud mohl vyřKnouti přípustnost odevzdání do donucovací pracovny.
Tu tedy šlo o výrok, jímž soud prohlásil přípustnost odevzdání do polepšovny
jako zabezpečovacího opatření vedle (po) trestu; o skutečném odevzdání rozhodúvala komise u zemského úřadu, jež též rozhodovala o odevzdání do donucovacích
pracoven. Tyto polepšovny bylyzeIl1ské ústavy. V nich mohly býti umísťovány
mladistvé OSOby,uničIiZ-r,Y1o-neDezp"ěcfzpustnutí, i na základě smlouvy otce
nebo poručníka s vyd.ržovateIem ústavu (zemským výborem), Jež však musila
býti schválena vrchnoporučenským soudem, a také bezpečnostní úřad mohl
žádati o umístění v polepšovně, jestliže se nedospělý dopustil jiného činu, než
přestupku nedospělých; ty číny totiž byly ponechány kázni domácí a nestačila-li,
bezpečnostnímu úřadu k "pokárání a opatření", a bezpečnostní úřad mohl,
došel-li k závěru, že jeho opatření nestačí, navrhnouti zmíněné zemské komisi
umÍštěnÍ nedospělého v polepšovně.
Od doby, kdy byla v Německu občanským zákoníkem z r. 1896 ochranná
výchova zavedena v celé říši, uplatňovaly se i v Rakousku podobné snahy, jež
dospěly k osnově zákona o ochranné výchově z r. 1912. K uzákoněni však již
nedošlo. Za republiky bylo otéto oSl1ov:ě dále pracováno, ale podnes se nestala
zákon_em. Poněvadž však trestní právo mládeže nynějšímu nazírání hovící není
bez ochram:ié výchovy myslitelné, byla některá ustanovení o ochranné výchově
pojata prozatím, t. j. až do vydání zvláštního zákona o ochranné výchově, do
zákoIla()t!~~tllí11!~()ll(:h1ic~ví nad mládeži č. 48/31 Sb. Tento zákon zn~ vsaženÍ
výdióvrifcli-práv-rodjnyv~třéchf6rmách: jakooc;hranný dozor, jako\o"chrannou rodinnou výchovu a. 09hrannou výchovu ústayní.
"'/
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jež nemají u nás rázu trestu, nýbrž opatření
uložiti i~!L~~"}}4,~~l,!jíGíro ,rozsudku, tu však i když
od potrestání upustí, i když trest uloží podmíněně nebo nepodmíněně.
. ". V případě, že čínu jinak trestného se dopustí osoba @94HHJ~~, může tatáž
opatření naříditip&tH~~ll:S,~Ý~~9,l,!q, jeví-li se to nezbytným k zamezení hrozícího
,~~tnuti nebo K nápravě nedospělého. Poručenský soud může ostatně naříditi
tato opatření také, přesvědčí-li se z jakého~oliv jiného podnětu než ze spáchání
činu jinak trestného, že je toho zapotřebí K\ptospěchu ohroženého nedospělého
(§ 1 odst. 5), iko~ečněv případě, žeřízenívpřed trestním soudem, proti mladistvému vedené~\~Končilo jinak než odsuzujícím rozsudkem (§ 4). V tomto pří
padě může toto "opatření, je-li naléhavě nutné, naříditi i trestní soud (§ 4) jako
vůbec kterýkoliv soud nebq správní úřad, jenž sezná jakýmkoliv způsobem, že
jest potřebí nějakého opatření poručenského soudu na prospěch osoby mladší
než osmnáct let, má to ihned tomuto soudu oznámiti, a jeví-li se toho naléhavá
po1feta:~zatrmi1ě sám učiniti (§ 55). Poručenský soud má ostatně, vždy volbu
učiniti jakékoliv výchovné nebo léčebné opatření, nejen ochranný dozor neb
ochrannou výchovu. Jen dopustí-li se nedospělý,§t?:r.Ší 121et,činu, na který
zákon stanoví trest smrti nebo ,doživotní ztrátu svobody"nařid.ívždy ochrannou
!!$lgygíYÝC1:lOYu nebo umístění v léčebném ústavě (§ 1 odst. 3):~':""
",
Trestní soud může v odsuzujícím rozsudku natíditi jako zabezpečovací opatření jen ochranný dozor a ochrannou výchovu(Ochranný 40z()fse vyk()nává
dohledem.,na výchovu odso:tl.?eného mladistvého v'jeho'rocIillěnebo v rodině,
v níž žije~9chranná výchova se vykonává buďyrodjně.(j!ifénr;:žvlastní), do níž
mladistvý byfo'dkaZan, nebo~v~ výchovně, Ochranný dozofToChrannou výchovu
může soud uložiti v odsuzujídinrozslÍdku jak místo trestu (upustí-li od potrestání
nebo uloží-li trest podmíněně) tak vedle trestu. Poněvadž poměry, vyvolávající
potřebu ochranného dozoru i ochranné výchovy, se rychle mění, musí, nedošlo-li
k výkonu ochranné výchovy do 6 měsÍCů, soud rozhodnouti o ní znovu; také
možno ochrannou výchovu uložiti podmíněně (§ 24). Vykonává-li se trest zavření ~.91~pšoYllě, musí se dozorčí rada vždy před propuštěním vězně usnésti,
zda nemá být uložen ochranný dozor neb ochranná výchova. Tu tato zabezpečo
vací opatření ukládá tedy dozorčí rada a to i tenkrát, nebyly-li v rozsudku uloženy a ukázala-li se jejich potřeba teprve během výkonu trestu v polepšovně.
Také dozorčí rada může ochrannou výchovu uložiti podmíněně; jen v případě,
že ochranná výchova byla uložena soudem, může od jejího výkonu upustiti jen
soud, ovšem v případě, že jde o vězně polepšovny, vyslechna dozorčí radu.
Ochranný dozor i ochranná výchova může trvati nejdéle do dokonaného
21. roku a soud i dozorčí rada může od výkonu nařízené ochranné výchovy
'vpustiti, došlo-li k němu tak pozdě, že se nelze nadíti do této doby výchovných
Trestní soud

může

tato

opatření,

zabezpečovacího, zásadně

úspěchů.

O výkonu ochranného dozoru a ochranné výchovy obsahuje § 63 prozatímní
jež mají býti nahrazeny zákonem o ochranné výchově.
~Qc4I'~~Il~1!t,"~~0~.vykonává a nad výkonem ochranné výchovy v rodině bdí
~.l,~E;~~~!'ia·pomocľpomocného zařízení pro soudní péči o mládež
předpisy,
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(Okresní péče o mládež). Ústavní ochranná výchova se vykonává ve veřejných
ústavech; jen se svolením ministerstva sociální péče se může vykonávati v ústavech soukromých. Poněvadž již zákon o donucovacích pracovnách č. 89/85 ř. z.
stavěl vedle odkázání do donucovací pracovny u osob mladších než 18 let odkázání do "polepšovny", zřizované zeměmi, navazuje zákon o trestním soudnictví
nad mládeží č. 48/31 Sb. na tento stav, jejž však mění v tom,žetyto"polepšovny"
podle zák. č. 89/85 ř. z~. nazývá ti.chnvuami.(polepšovny jsou·-nyn.í trestní ústavy),
že k dozoru nad výchovnou zřizuje podobnou dozorčí radu, jaká je v polepšovnách (jenže se skládá ze soudce, jmenovaného ministrem spravedlnosti, a dvou
přísedících, které z osob činných v ochranné péči o mládež jmenuje zemský výbor)
a že o tom, má-li býti nařízená ochranná výchova ústavní vykonána v zemském
ústavě,rozhoduje a dává ji tam vykonati zvláštní "výchovná rada" zřízená u zemského úřadu (skládá se ze dvou úředníků zemského úřadu, člena zemského výboru,
soudce a přísedícího, jejž jmenuje ministr sociální péče z osob činných v ochranné
péči o mládež).
Náklad na ochrannou výchovu09:s9-q~~l}~~9 (tedy ne náklad na ochrannou
výchovu, nařízenou podle § 1 neb '4 poručenským soudem) náleží k nákladům
trestního řízenía zakládá jej stát. Za tento náklad však.$ ten~'k(io:m'á-podIe
ustanovení občanského práva ruimentačnÍ povinnost, ovsem jen do její výše;
jen zavinil-li' zpustnutí mladistvého, ručí za celé náklady ochranné výchovy.
Náklady tyto lze vša:I~vymáhati jak na tom, kdo je povinen je hraditi (jako náklady trestního řízení) tak na tom, kdo za n.ě ručí (z důvódu zákon.né povinnosti
alimentační) jen do té míry, aby nebyla ohrožena výživa jeho rodiny nebo osob,
jimž je po zákonu povinen poskytovati výživu (§ 63).
Baernreither: Jugendfilrsorge und Strafrecht in den Vereinigten Staaten von Nordamerika
1905; Stammer: Strafvollzug und Jugendschutz in Amerika 1911; Liepmann: Amerikanische
Gefangnisse und Brziehungsanstalten 1927; Wegner: Jugendrecht 1929; Herz: Das modeme
amerikanische Besserungssystem 1907; Hi/de Ottenheimer: Socialpadagogik im Strafvollzug
1931; Klug: Kriminalpiidagogik 1930; Leppmann: Der Minderjahrige im Strafvollzuge. Bin
Leitfaden filr die Gefiingnispraxis 1912. Ostatní literatura uvedena u č. 44.

V nucená práce v.J?~a,.covních oddílech.
Vnucená práce v pracovních oddílech je vedlejší trest zazločiny nebo~pl~šini"
válečné lichvy a je upraven zvláštním zákonem z 18. března--1921, č. 129 Sb.
z. a n., jenž byl zmírněn zák. z 25. dubna 1924, č. 80 Sb. z. a n. Zařazení do trestního pracovního oddílu (jenž má býti zřízen při každém sborovém trestním
soudu) ukládá soud na dobu mezi 1 měsícem a 1 rokem, při čemž šest pracovních
dní se počítá za týden. Podmínkou je, že obžalovaný si\nehledí řádného zaměst
nání nebo že se dopustil činu ze,. ~ištnosti, ač má značný\aůchod, anebo že činem
svým projevil zvláštnÍ'-\ ks:zcitrtost k tísni nemajetných vrstev obyvatelstva.
osoba do trestního pracovního oddílu zařazená trvale neschopná jakékoliv
práce, uloží se jí náhradní trest vězení (týden vězení = 10 pracovním dnům)
a mimoto trest na penězích, přiměřený majetkovým poměrům odsouzeného.
Pracovního oddílu se má užívati k pracím veřejně prospěšnÝlJJ..aveřejně vykonávaným, na př. k čištění a úpravě ulic, k dopravě nákladů atd. Při ukládání
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práce budiž hleděno k tomu, aby těm, kdo spáchali těžší trestný čin, byla uložena
práce těžší nebo nepříjemnější; to budiž vysloveno v rozsudku. Kdo byli zařazeni
do pracovního oddílu, mohou bydleti doma. Tato výhoda budiž odň2:!atomu,
kdo nekoná přesně a svědomitě uložených prací. N~použijí-li osoby, jichž
···bydHště je mimo pracovní místo, této výhody, zkrátí se jim pracovní doba tak,
že se dva pracovní dny počítají za tři. QdměI1Y za práci odsouzený nedostane.
Vyplatí se osobám, jež je povinen živiti, nestačí-li jeho jmění k jejich obživě,
nebo není-li jich, justiční správě, jež jí použije pro účely v péči o mladistvé
odsouzence.
Zelinka: Trestní pracovní oddíly. P. 1921, LX, 143, 168.

§ 3. Tresty a
101. Trest

peněžitý.

101. Trest

zabezpečovací opatřeni,

-

dotýkající se majetku.

102. Propadnutí. - 103. Ztráta práva dan,ých povolení. fiskace jmění.

104. Kon-

peněžitý.

I!~st peněžitý (§ 241) je u přečinů apřestupkůt1l:trestem hlavním tu vedlej- ,.
ším, u zločinů jen trestem vedlejším. Nejmenší výměra činí deset korun, nejvyšší
zpravidla 1000 Kč, při čemž § 5 zák. z 21. března 1929, č. 31 Sb. z. a n. byly
zvýšeny na pětinásobek sazby pevnými částkami určené v zákonech, vydaných
před 28. říjnem 1918; v novějších vedlejších zákonech, zvlášť válečných, je
i značně vyšší (na př. § 7 zák. o trestání válečné lichvy ze dne 17. října 1919,
Sb. z. a n. Č. 568, hrozí pokutou až 2 milionů korun).
Peněžité tresty zpravidla připadají chudinskémll fondu toho místa, kde byl
trestný čin spáchán (§ 241 rak.). Jen výjimkou připadají státu (na př. § 29 zák. na
ochr. rep., § 74 zákona o nakažlivých zvířecích nemocech č.177j09 ř. z., § 16 zák.
o vál. lichvě č. 568/19 Sb., § 11 zák. o padělání peněz, č. 269/19 Sb., § 5 zák ..
o trest. pracovních oddílech, č. 129/21 Sb., § 55 zák. branného č.193/20Sb. a § 29 .
č. 2 zák. na ochranu republiky Č. 50;23 Sb. aj.).
Ji<:g2Bytll~ peněžité tresty sluší proměniti Y._l1~hr.llcil1L~restvěz~ní, a to podle
§ 260 tr. Z., jak byl změněn § 8 cit. zák. Č. 31/29 Sb. podle zavinění, a to za
každých 10IZč až 100 Kč uloženého trestu na penězích jedním dnem trestu na
svobodě. V § 19 odst. 1 cit. zák.byly zrušeny předpisy tomu odporující, tedy i výJimky z § 260, na př. v § 55 branného zákona, 50 Kč = 1 dni; vnovějších, za republiky vydaných zákonech byl obyčejně náhradní trest na svobodě vyměřován
J~~.~g~~.~9:yiEěllí(nikoliv tedy podle pevného klíče), a to zpravidla· tak, aby doba
nahradního trestu dohromady s hlavním trestem nepře'lyšovala meze zákonné
sazby. (Viz na př. § 30 zák. na ochranu republiky č. 50/23 Sb., § 16 zák. o vál.
lichvě č. 568j19 Sb.).
Tento náhradní trest má býti vyměřen pro případ nedobytnosti hned", .r()~;
~1l9c~]."~ § 266 tr. ř.). Uložil-li soud peněžitý trest vedle trestllna svoDode:"iYliěír'"
rilhTa:dní trest stejným druhem trestu jako uložený hlavní trest na svobodě; jinak
budiž místo nedobytného trestu na penězích uložen náhradní trest.vězeníl;. Doba
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náhradního trestu nesmí převyšovati meze zákonné sazby trestu na svobodě na
čin stanoveného, a byl-li peněžitý trest uložen vedle trestu na svobodě, spolu
s ním meze jeho zákonné sazby. Nikdy nesmí však býti při odsouzení propře
stupek uložen trest náhradní vyšší než 14 dní, při odsouzení zapf~čin· Š~st
týdnů, při odsouzení za .?ločinšest měsícu. Má-li se vyměřiti náhradní trest
na svobodě za několik peněžitých trestů, uložených za sbíhající se trestné činy,
uloží se toliko náhradní trest na svobodě za nejvyšší z těchto trestů. Při tom při
hlédne soud k ostatním uloženým peněžitým trestům. Byl-li vedle peněžitého
trestu uložen trest smrti nebo doživotní nebo aspoň patnáctiletý trest na svobodě,
náhradní trest se neuloží (§ 8 zák. č. 31/29 Sb.) .
.V"..~J~é~i~~x:ých nastávají podle § 9 zák. č. 48/31 Sb., pokud jde o peněžité
tresty, tyto odchylky:
a) horní l1.I!lmce zákonné sazby se snižuje na polovici, dolejší hranice neplatí;
b) k zaplacení může býti povolen odklad do je~PQh9 t:9ku nebo splacení ve
splátkách ve stejné lhůtě,{u staršíchpocTre"~§' 409' 1:r~' ř: ve' z:gěnízák. č. 142/12
ř. z. šest měsíců); If
1'>. , .
c) Jl:~!~~=l!!2Ž,i~LH~,h~.~2PJ trest na svobo~ě za nedobytný peněžitý trest, nýbrž
d) ukáže-li se peněžitý trest nedobytným, může soud usnesením zůstaviti
potrestání mladistvého .rodině nebo škole, dáti mu důtku nebo naříditi, aby
mladistvý byl střežen á přiměřeně (zaměstnán nepřetržitě po dobu tří až šesti
hodin mezi 9. a 15. hodinou v přimeřené místnosti, nikoli však ve věznici.
Od peněžitého trestu jelišiti peněžitou pokutu, která má ráz soukromoprávního dostiučinění, a proto nemůže býti v případě nedobytnosti zaměněna
za vězení. Jest přípustná podle § 27 odst. 3 zák. o ochraně známek č. 19/90
ř. z. a § 103 zák. patentového č. 30/97 ř. z., ač v tomto případě je v zákoně nepřesně označena jako odškodnění.
Propadnutí.
Propadnutí (§ 241) je vedlejším trestem, stanoveným při některých zločinech
(§104 a 105 tr. z., resp. § 9 zák. o úplatkářství č. 178/24 Sb., § 7 zák. otřaska
vinách Č. 134/85 ř. z., § 20 zák. o vál. lichvě, č. 568/19 Sb. a § 31 odst. 2
zák. na ochranu republiky č. 50/23 Sb.)o častěji při přečinech a přestupcích
(§ 240b).
V § 37 zákona o\tisku se sice mluví jen o zničení tiskopisu nebo jeho části_
pak o zmaření rozmnožovacích nástrojů, v tom však je propadnutí těchto před
mětů již obsaženo.
Propadnutí se vztahuje tu na nástroje, jimiž byl zločin uskutečněn (instrumenta sceleris), tu na to, co bylo vyrobeno trestným činem (producta scderis),
tu na to, co bylo získáno zločinem (s celere quaesita), po případě na hodnoruro~.

-

Propadnutí má ostatně někdy. i ráz nejen trestu, nýbrž i zabezpečovacího
opatření, tak zvláště tam, kde je prohlášeno za přípustné, i nachází-li se věc,
o niž jde, v majetku někoho jiného než pachatele (tak např. v případě § 7 zák.
o třaskavinách č. 134/85 ř. Z., § 20 zák. o potravinách č. 89/97 ř. z., § 71 zák.
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o nakažlivých zvířecích nemocecb, č. 177/09 ř. z., § 100 a 101 zák. patentového
č. 30,97 ř. z., § 52 zák. autorského č. 218,26 Sb., § 31 odst. 2 zák. na ochranu
republiky č. 50/23 Sb.).
Důsledkem toho je v některých případech propadnutí přípustné jako objektivní opatření i v případech, kdy pro čin nemohl býti nikdo stíhána odsouzen; tak na př. v případech § 72 zák. o nakažlivých zvířecích nemocech
č. 177/09 ř. z., § 101 zák. patentového č. 30/97 ř. z., § 20 zák. o potravinách
č. 89/97 ř. z. a zvláště v případech, kdy trestný čin byl spáchán obsahem tiskopisu
podle § 492 a 493 tr. ř. a § 37 zák. tiskového č. 6/63 ř. z.
Propadlé věci se buď zničí (§ 37 zák. tisk. č. 6/63 ř. z., § 27 zák. známkového
č. 19/90 ř. z., § 53 zák. autorského č. 218/26 Sb., § 100 zák. patentového č. 30/97
ř. z.), nebo se zpeněží. Výtěžek připadá chudinskému fondu v místě činu (§ 241
tr. z.), výjimečně státní pokladně (§ 74 zák. o nakažlivých nemocech zvířecích,
č. 177/09 ř. z., § 9 zák. o úplatkářství č. 178/24 Sb.).
103. Ztráta práva daných povolení.
Ztráta práva daných povolení ( § 242, 243) se vyskytuje výjimečně jako~~g~!f1~
trest u zločinů (na př. § 21 zák. o potravinách č.89/97ř. z.), častěji u přečinů
a přestupků, tu pak i jakoJ$.;vru trest i jako vedlejší trest, § 240 c a 243 tr. z.
Ukládá se pak buď na určitý čas, nebo navždy, § 242 tr. z.
Od ztráty práva k živnosti jako trestu je nutno rozlišovati odnětí živnosten~~ého oprávnění živnostenským úřadem podle § 139 živn. ř., ')éžill1lž:e nastati,
by~liživnostník odsouzen pro\ziočin vůbec nebo pro' přečin nebo.přestupek
ze?iskuchtivosti nebo proti veřejné mravnosti, dále pro přečin/zaviněného 1ipadku, a je-li obava, že bude zneužíváno živnosti.
Při reálných živnostech nastává jen ztráta práva provozovati živnost, zciziti
ji však"opiávriěný může. Podle § 19 zák. o trestání vál. lichvy č. 568/19 Sb.
může býti vysloven zákaz vykonávati i reálnou živnost po určitou dobu. Tamtéž
se zavádí i zvláštní instituce.<10zoru nad výkonem živnosti (hospodářstvím
zemědělským) nejdéle na tři .léta.
10ol. Konfiskace jmění.
Konfiskace jmění je vedlejší trest, přípustný při určitých nejtěžškh zločinech
proti zák. o válečné lichvě č. 568/19 Sb. podle § 18 t. z. a při zločinech podle
§ 1-5 a 6 č. 1 a 20 podle § 29 zák. na ochranu republiky č. 50}23 (tu je připustno
konfiskovati vždy jen zlomek jmění).
Gutmann: Die Natur der Geldstrafe und ihre Verwendung im heutigen Reichsstrafrecht
1909; Rank: Die Vermogensstrafe des Reichsstrafrechts und ihre Reform (Strafr. Abh. č. 152)
1912; Adams: Die geschichtliche Entwickelung der subsidiaren Freiheitsstrafe (tamtéž č. 162)
1912; Mohr: Die Bemessung der Geldstrafe (tamtéž č. 168) 1913; Hellwig: Das Geldstrafengesetz, 3. vyd. 1924; Pitschel: Die Praxis in der Wahl der Geldstrafe (Krim. Abh. VIII) 1929;
Nissen: Die Einziehung 1888; Vorberg: Die Einziehung 1895; Redwitz: Die politischen Massregeln 1909.
Boria: Poznatky o trestnej novele z r. 1929 (zákon z 21. marca 1929, Č. 31). P. o. 1931 XIV, 1.
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§ 4. Tresty na cti.
105. Druhy trestů na cti. -

Druhy

106. Čestné následky odsouzení.

trestů~~Cl;cti.

Tresty na cti jsou:
a) důtka resp. přísná důtka, přípustná jen v případech § 414, 417 a 419 tr. z.;
b) ztráta rodinné moci v případech § 414, 415 a 417 tr. z.;
c) uveřejnění odsuzujícího nálezu, jež je buď fakultativní (na př. § 39 tisk.
zák. č. 6/63 ř. z., § 21 zák. o potravinách č. 89/97 ř. z., § 23 zák. o vál. lichvě č.
568/19 Sb., pokud jde o přestupky), nebo obligatorní (§ 55 zák. autorského
Č. 218/26 Sb., § 27 zák. známkového č. 19/90 ř. z., § 104 zák. patentového
č. 30/97 ř. z., § 23 zák. o vál. lichvě, pokud jde o zločiny a přečiny);
d) pokud jde o uveřejnění rozsudku při trestných činech podle zák. o ochraně
cti č. 108/33 Sb. v. § 12 t. z., o uveřejnění rozsudku při urážce tiskem § 7-9
zák. č. 124j24 Sb. ve znění vyhlášky č. 145/33 Sb.
Čestné následky odsouzení.

Újmy na čestných občanských právech, jsou podle § 26 tr. Z., modifikovaného
novelou ze dne 15. listopadu 1867, č. 131 ř. z. a doplněného řadou zákonů
vedlejších, spojeny s odsouzením pro určité trestné činy.
Tyto následky nastávají zpravidlaji~p_~~m .z_~~<:l1ll! a jsou tedy zákonnými
následky odsouzení. Jen yýjim~čně se požaduje, aby bylyy rozsudkuvýslovně
vyřčeny, a nabývají pakrázuvediejšího trestu. Tak zvl~těWztratavolebního
práva podle § 3 al. 3 volebního obecního řádu z 31. ledna 1919, č. 75 Sb. z. a n.,
změněného zák. z 18. března 1920, č. 163 Sb. z. a n., a ze 14. července 1922,
č. 253 Sb. z. a n., a z 12. července 1933, č. 122 Sb. z. a n., a ztráta čestných
práv, vypočtených v § 32 zák. na ochranu republiky.
. ..
Předpis § 27 tr. z. byl zrušen, pokud jde o al. b), § 5 novely z 15. listopadu
1867, č. 131 ř. z., pokud jde o al. a) zákonem ze, dne 10. prosince 1918, č. 61
Sb. z. a n., jímž byla zrušena šlechtictví, řády a tituly, vyjímajíc tituly, na něž
lze splněním předepsaných podmínek nabýti právního nároku (titul doktorský,
inženýrský atd.), pak tituly, jež vyjadřují skutečně zastávanou úřední hodnost,
a vyznamenání, udělované vysokými školami (čestné doktoráty a pod.).
O čestných následcích odsouzení platí tyto zásady:
1. Ztráta tádu - pokud, jako vojenské řády, jsou pHpustny (viz zák. z 10. dubna
1920, č. 243 Sb. z. a n., a svrchu cit. zák. č. 61/18 Sb.) - veřejných titulů,
akademických stupňů a hodností a jiných veřejných i obecních úřadů a služeb,
při duchovních sesazení s prebendy, ztráta advokacie, notářství, členství v obecním zastupitelstvu a v jiných korporacích, opatřujících veřejné záležitosti, jakož
i ztráta pensí, provisí, vychovávacích příspěvků a jiných platů, (čestné následky podle § 26 tr. z.) má nastati jen při odsouzeni pro jakýkoliv zlQčill .
nebo pro p~estupky. krádeže, zpronevěry, podílnictví v nicna podvodu:~
(Viz však i~§ 2 zák. o mař. exekuce č. 78/83 ř. z., § 5 zák. (ds. nař.
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Č. 275i14 ř. z.) o lic1Wě, a § 36 zák: o vystěhovalectví Č. 71/22 Sb.). I v těchto

případech však ~lljJ~~t~~U21~Ql!!J,19 n~sl~Y~_PQdkvQle,b!líh(LřáduQbecního

jen zvláštI1í n1 . yýrokem soudu (poroty), tedy jako vedlejší trest, jenž je pří
pustný jen, byl-li čin spáchán ~í~1sý<::J-1"~.n~~estl1Ý,cll1?0.hll1l1~k, ledaže by
zákon ukládal ztrátu práva volebního obligatorně, jak je to podle § 22
zák. o vál. lichvě Č. 568/19 Sb., a podle § 32 zák. na ochranu republiky
Č. 50j23 Sb: y byl-li někdo odsouzen pro zločin na dobu delší jednoho roku.
Podle § 32 zák. na ochranu republiky mají čestné následky'odso'uzeiií~ tam vypočtené a kryjící se celkem s čestnými" následky podle § 26 tr. Z., ráz vedlejšího
trestu,jenž musí býti ~o2:§udkem uložen. Soudjej musí uložiti, odsoudí-li pro
některý zločin podle tohoto zákona k trestu nejri:iériě'Jedi:lOróčriímu; odsoudil-li
pro zločin k trestu kratšímu, musí jej uložiti, byl-li zločin spáchán z"r;ečestných '
a nízkých pohnutek.
.
2. Způsobilost k opětnému nabytí práv a předností právě vypočtených se
opět získává:
a) u činů, na něž byl uložen trest,státního vězení nebo jiný trest na svobodě,
jenž se má vykonati podle předpisů výkonu státního y~~~r;~podle § 4 odst. 3
zák. Č. 123/31 Sb.; yýkonem nebo prominutím trestu;' "" '.'
b) pokud jde o zločiny podle zákona l}aoc.hr.ar;V.~~J)llN~ky.' při nichž nebylo
uznáno na státní vězení" nabývá se odpykánÍ1n 'trestu len způsobilost k. nabytí
llebo opětnému nabytí !akademických hodností apovolán.í;' pro něž' je' takov.á
hodnost podmínkou. Způsobilosti k nabytí nebo opětnému nabytí jinýcn čest
ných práv, jejichž ztráta může nebo musí nastati přI odsouzení podle tohoto
zákona (§ 32, odst. 2) po uplynutí doby, již určí soud od tří do deseti let. Jen
" -yQlepního práva se nabývá podle tohoto zákona opět po třec111etech.;
"~-cT u ostatních zločinů uplynutím 10 nebo 5 let po ukónČenTireStu podle toho,
byl-li pachatel odsouzen k žaláři nejméně pětiletému nebo kratšímu;
. d) ll\ptest~pků ze, ziskuchtivosti, uvedených pod č. 1, po uplynutí 3 letpo
, ukončení tr~stů (§ 6 novely);
-'-e) výjimkou pomíjíz;!:rÁJ~"Y2J~1Jl1íl1() ,právau zlo.čÍnůpo třech letech"u pře
činůa přestupků po roce~j)očítajíc od uKohčení trestu (§ 8, č. 3 voleb. řádu).
Mimo tento případ nemá uplynutí zmíněných lhůt za následek opětné získání
ztraceného práva, nýbrž získá se jen způsobilost, opět nabýti ztraceného práva.
(To platí též, byly-li následky odsouzení prominuty milostí presidenta republiky.)
3. Ostatní škodlivé následky, které s odsouzením spojuje trestní zákon, nebo
jiné zákony, jež platily v do)Jě vydání novely č. 131/67 ř. Z., nenastávají u zločinů
podle zák. na ochranu republiky (§ 32 cit. zák.), u přečinů a přestupků mimo
uvedené čtyři (nyní sedm) ze ziskuch~ivosti vůbec; i tyto následky uhasínají
u ostatních zločinů a zmíněných přestupků po 3, 5 resp. 10 letech (§ 6 novely),
a jde-li o ČIn politický ve smyslu zák. o státním vězení č. 123j31 Sb., odbytím
trestu.
4~ Násl~9-kyodsou'Zeni, stanovené trestními nebo jinými zákony, nenastávají při
odsouzení za čin spá.chaný Ymlaqi§tv~m yěku,Rovněž nemůže býti vyslovena
přípustnost policejního dozoru, přípustnost-odevzdání do nucené pracovní ko-
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lonie nebo dd d;::mucovad pracovny, ztráta"'úřadu a újmy ná občanských právech.
rozsudku, přípustné podle trestních zákonů, může býti nařízeno jen
tehdy, má-li jím býti poskytnuto dostiučinění soukromé osobě (§ 10 zák.
o trest. soudnictví nad mládeží č. 48/31 Sb ).

Uveřejnění

Wahlberg: Die Ehrenfolgen 18640; Kiesslich: Ehrenstrafen 1911; Marcuse: Ehrenstrafe 1899;
Ellinger: Der Verweis 1893; Hntig: Dle Strafe str. 272 n., 1932.
Fundárek: Ztráta práv politických a volebního práva do obcí. P. o. 1923, XVI, 114.

DÍL
Ukládání
§
107. Druhy

trestů.

-

trestů.

VYlněřováni trestů.
108. Trestní rámec. -

109.

Započtení vyšetřovací

vazby.

107. Druhy trestů.
Rozeznáváme:
a) tresty :lbsolutně neurčité (na př. § 355, 365, 459, 525), kde zákon opomenul
uvésti trestnlsa,zbli a kde jest vyměřiti trest podle analogie sazby na delikt
nejblíže příbuzný;
b) tresty absolutně určité, totiž propadnutí věcí, ztrátu práv vždy, někdy.
i trest vězení (na př. § 284, 362, 379, 392) a trestpeněžitý;itrest doživotního
žaláře není již. trestem absqh,ltně určitým hledíc na § 338 tr. ř.; pokud jde
.
o trest smrti viz zák. č. 91/34 Sb. nahoře pod č. 93.);
c) tr~styrelativně určité,áto tak, že soudce může voliti mezi několika druhy
trestů, nebo~Že·múže vedle trestu hlavního uznati i trest vedlejší, nebo konečně,
že zákon stanoví jen nejnižší a nejvyšší mez trestu (trestní rámec) a ponechává
soudci, aby vyměřil v tomto rámci trest v konkretním případě přiměřený.
108. Trestní rámec.
Vyměřuje trest v mezích trestního rámce má soudce přihlížeti k určitým okolnostem, jež mluví buď pro vyšší nebo pro nižší trest a jež nazýváme podle
toho okolnostmi přitěžujícími nebo polehčujícími. Rozeznáváme pak přitěžující
a polehčující okolnosti obecné a zvláštní, podle toho, je-li k nim přihlížeti při
všech, či jen při určitých činech. Obecné okolnosti přitěžující a polehčující
jsou vypočteny v zákoně v § 43-47 a 263 i 264 příkladem, takže soudce má
možnost přihlédnouti i k jiným okolnostem, jež by snad mluvily pro přitužení
nebo zmírnění trestu. (Zvláštní výpočet přitěžujídch okolnosti obsahuje § 28
zák. na ochranu republiky č. 50/23 Sb.). Odvažuje vzájemně v daném případě
se vyskytnuvší okolnosti přitěžující a polehčující nemá ovšem soudce je počítati,
nýbrž vážiti, totiž uvědomiti si význam a dosah každé z daných okolnosti v konkretním případě. Podle toho bude se trest více blížiti tu nejvyšší, tu nejnižší
Trestní právo 8
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mezi trestního rámce, ano může ovšem býti vyměřen i maximem nebo minimem
(§ 48, 49, 53, 265 tr. Z., § 358 tr. ř.). Jsou-li dány přitěžující okolnosti, může
soudce i dočasný trest na svobodě zostřiti některým Z přípustných zostřovacích
prostředků, uvedených v § 19-23 a 250-257 tr. z.
Zvláštní přitěžující nebo polehčlljícíokolnosti, t. j. takové, které zákon uvádí
při Tea.notHvých--trestnYch činech, odůvodňují zpravidla zvláštní trestní sazbu.
Poněvadž trestní rámec, v němž je trest na daný čin vyměřiti, má význam nejen
pokud jde o promIčecí lhůtu, nýbrž i pro přípustnost zmateční stížnosti podle
§ 281 č. 11 a 344 č. 12 tr. ř., je v tomto ohledu rozeznávati případy, kdy zákon
jednotlivě vypočítává přitěžující okolnosti, jež odůvodňují zvláštní, vyšší sazbu
(na př. § 86, 126, 167, 179, 191-195 tr. z., t. zv,_~v:Iáštní_~az1:>g) od případů,
kdy jen obecně připouští vyměřiti trest ve vyšší sazbě, jsou-li tu okolnosti (velmi,
zvláště) přitěžující, (na př. § 128, 178, 184, 202, t. zv. sazba jednotná). V těchto
případech se totiž pokládá za to, že na ~~ čin je jednotný rámec trestní,
ovšem s větším rozpětím než obyčejně (na př. v § 178 od šesti měs{ců do pěti
let), takže soudce, jenž v této sazbě vyměřil trest, nepřekročil trestní sazby,
i nelze tomu výroku odporovati zmateční stížností, nýbrž, jsou-li tu ostatní podmínky, jen odvoláním.
109. Započtení vyšetřovací vazby.
Podle zákona ze dne 20. července 1912, č. 141 ř. z., není již nezaviněná vyšetřovací vazba polehčující okolností, jako byla podle § 46 k) tr. z., nýbrž
možno vyšetřovací vazbu, již vytrpěl odsouzený do prohlášení rozsudku první
instance, pokud ji sám nezavinil, vČÍtaú do trestu, a to i do peněžitého trestu
(§ 55a, 266á):Vyšetřovací vazba, vytrpěná po prohlášení rozsudku první instance,
se započítá do trestu za podmínek § 400 tr. ř. Při odsouzeník~l~1:11Jl11JJ~yězení
nebo k jinému trestu na svobodě, jenž se má vykonávati podle předpISŮ ostatním
vězení, se započítává podle § 4 odst. 2 zák. č. 123/31 Sb. zatímní i vyšetřovací
• vazba

§ 2. Mimořádné zmírněni a přeměna trestu.
110. Podmínky a rozsah. -

111. Kdy je to

vyloučeno.

110. Podmínky a rozsah.
Soudce nesmí nikdy překročiti nejvyšší trestní meze ani uložiti trest těžšího
způsobu. Zpravidla ani nemá sestoupiti pod nejnižší mez nebo uložiti trest
lehčího druhu. Z tohoto pravidla činí všakyýjiInku právo mimořádného zmírnění
trestu a právo přeměny trestu.
l\lip1ořá911(z!11ÍrněnÍ trestu je přípustné tehdy, je-li v daném případě:
a) WigepóIehčujkfchokolností, jež co do svého významu převyšují přitěžující
okoln6sti, a
\
•...
b) lze-li z nich souditi, že pachatel poskytuje naději na i1}?olepšení, § 54 a 266.
Míra, v níž lze použíti mimořádného práva zmírňovacího, se řídl podle trestní
sazby, a to:
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a) Upřečinů a přestupků m~ůže vždy trest vězení býti vyměřen ipod zákonnou
sazbu; to platí i o peněžitém trestu, třebas byl v zákoně stanoven absolutně;
b) u. zločinů, na něž není v zákoně stanoven trest delší pěti let, může býti trest
vyměřeni pod zákonnou sazbu i pod minimální sazbu 6 měsíců (§ 54 tr. z.);
c) uzločinů, na něž je trestod 5-10 let, může býti vyměřen trest i pod
zákonnou sazbu, nikoliv však kratší než jeden rok, § 283 tr. ř.;
d)u zločinů, na něž je trest od 10 do 20 let nebo žalář doživotní, může býti
trest snížen pod nejnižší sazbu, nikoliv však pod tři léta (§ 338 tr. ř.). Je-li
při zločinu proti zákonu naochra!ll1~l:'ep,uQE~Y.Jl1a nějž je těžký žalář doživotní,
přípustné mimořádné zmírněnCrrestu (viz § 28 odst. 3 t. z.), nesmí se uložiti
mírnější trest než .clesetiletý těžký žalář;
e) 1km!ílgiti~l:~,ch tvoří snížená sazba § 8 zák. č. 48/31 Sb. základní sazbu,
takže i tu lze užití jěště mimořádného zmírňovacího práva a práva přeměňovacího;
jen jde-li o čin, na který je stanoven trest smrti nebo doživotní ztráty svobody~ne1ze
jíti pod minimum takto snížené sazby (1 rok resp. 2 léta podle toho, je-li pachatel
mladší 161et nebo starší). Podle těchto snížených sazeb se vyměřuje ostatně i trest
v případě konkurence s činem spáchaným po 18. roce věku podle § 25 odst. 5 t. z.
Ve všech případech mimořádného zmírnění, mimo případ, uvedený pod d) a e),
může býti sáhnuto i k mírnějšímu způsobu trestu, t. j. místo tuhého vězení vězení
prosté a místo žalářě'žalářprostý.
.
v v.trestu je přípustná v těchto případech:
a
o zločin, na nějž není v zákoně stanoveného trestu těžšího pi!LJ~!~,~,
a když by zákonným trváním trestu vzešla!l~vi!!!l,(LzlQ..~!lfQY,Lr()ciine vážná
újma v poměrech výdělkových. Tu lze trest zkrátiti i pod šest měsÍCŮ, ale
zkráceni je nutno vyvážiti zostřením trestu (§ 55).
b) U přečinů a přestupků je možno:
a) za stejných podmínek zkrátiti trest vězení, ovšem také tu je nutno zkrácení vyvážiti zostřením;
(3) hledíc k majetkovým poměrům vinníka a jeho rodiny, lze peněžitý trest
přeměniti ve vězení, a to za každých deset až 100 korun den vězení, nejméně
však 12 hodin (§ 260a, změněný § 8 zák. č. 31/29, Sb., viz nahoře č. 101);
Y) naopak lze za okolností, hodných povšimnutí, přeměniti ~\ vězení
v peněžitý trest, přiměřený majetkovým poměrům odso:uzeného, § 261. Tu
ovšem neplatí přepočítad klíč, uvedený ad (3). Rozumí se, že v tomto případě
ani při nahrazeni nedobytného trestu peněžitého vězením se nelze držeti hořejšího klíče;

6) za podmínek § 262 lze prosté vězení nahraditi domácím vězením.
Přeměna tuhého vězení v peněžitý trest nebo domácí vězení není možná,
třebas tuhé vězení bylo zmírněno v prosté vězení. Jinakmůže, jsou-li tu ovšem
podmínky, soudce použíti i práva mimořádného zmírnění i práva přeměny zároveň.

111. Kdy je vyloučeno.
Použití mimořádného zmírňovacího a přeměňovacího práva jest nemožné:
a) podle § 16 zák. o V~l. lichvě, jak změněn zák. č. 80/24 Sb., při odsouzení
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a
~za zločin,

jde-Ho osobu starši'18 let, ledažebyčÍn byl zločinem jen proto,

Že~~vínníkbyljižpotrest~n propř(';činpředražování; v jiných připaa:ecnje po-

užití mimořádného zmírňovacího a přeměňovaciho práva omezeno způsobem
tam uvedeným;
,
b) podle§ 28zák. na;oyhranu republiky Č. 50/23 Sb. při určitých zločinech
vůbec, při jiných čInech zaúrčitých; v~dc zák.podrobněji\1vedenýchpři.těžu
jídch oKoliiostI:----~Grassberger: Die Strafzumessung (Kriminal. Abh. č. 7) 1932; Wahlberg: Das Princip der
Individualisierung in der Strafrechtspfiege 1869; Exner: Die Strafzumessungspraxis der deutschen Gerichte 1931; Peters: Kriminalpolitische Stellung des Strafrichters bei der Bestimmung
der Strafrechtsfolgen 1932; Hoegel: StraffiHligkeit und Strafzumessung 1892; Drost: Ermessen
des Strafrichters 1930; Kó'mer: Die Frage der GleichmaBigkeit der Strafzumessung im Deutschen Reich 1907; Petrizilka: PersonlichkeitforschuIlg und Differenzierung im Strafvollzug,
1930.
Fryc: Dvě otázky z přestupkové praxe. (§ 260b) a 261 tr. z.). S. L. 1924, V, 42; týž: Několik
slovo používání práv § 260b), 266,261 tr. z. Zpr. 1913, XXII, 213; Papica: Několik poznámek
k § 7 tr. ř. a k § 260 tr. z. S. L. 1926, VII, 141; Zucker: Jaké váhy dáti sluší vedle rak. zák.
trestního přiznání zločincovu jako okolnosti polehčující. P. 1865, IV, 777; týž: O jistotě v řízení
trestním a o § 261 tr. z. P. 1882, XXI, 849.

DlL lli.
odmíněn'é

odsouzení a po dmíněné

§

Podmíněné

propuštění.
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112. Podmínky pl<ípustnosti. - 113. Účinky. - 114. Podmínky odkladu. - 115. Ochranný
dozor. - 116. Rozhodování o podmínečném odkladu a jeho odvolání.

112. Podmínky přípustnosti.
Podmíněné odsouzení a podmíněné propuštění bylo u nás zavedeno zákonem
ze dne 17. října 1919, Č. 562 Sb. z. a n.l'()dmíněll~()ds()uzení je přípustné při
trestech\peněžitých a při trestech na svobodě,nepřesahujkíGh ~~~dhoho roku.
Je přípuStné, dojde-li soud k závěru, žeodsouze:ný l?oveaeď~ádný život a že tedy
není zapotřebí výkonu trestu (§ 1). Ieyša!l1e111()~n~; býl=U vinník již dříve odsouzen pro zločin na dobu delší ltL111~~i~ů neb-ů-yubec pro čin, spáchaný z nízké'
a nečestné pohnutky, ledaže by od odpykání, prominutí (nebo na území dříve
ull: neb u mladistvých od promlčení výkonu) trestll uplynulo přizločinec~~§,et,.
při přečinech neb přestupcích Rět let. Tato lhůta se počítá do dne spáchání
nového trestného činu (§ 2). I . ' ,
Vůbec jene111ožnépodle § 35 zák. na \ochranu republiky (viz i § 42 odst.
3-Cz:)'a§ 16 zák. ó válečné lichvě podle znění zákona, č. 80/24 Sb. (viz i § 51
zák. o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské, Č. 117/24 Sb.
zák. o třaskavinách č. 134/85 ř. z. doplněný§ 43 zák. na ochr .. rep. Č. 50/23 Sb.),
lť;daže by šlo o osobrl~adší 18 let nebo (J"přečin nebo přestupek, při němž by
veřejný zájem nevyžadoval výkonu trestu. ';..4
'
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113. Účinky.
Podmíněné odsouzení. znamená, že se výkon trestu odkládá na určitou dobu
pod určitými podmínkami a že v:případě, že po tuto dobu odsouzený vyhoví
těmto podmínkám,~p()l<ládá se za to, že nebyl odsouzen. D()baodkladu či zkušební se stanoví soudem, a tona dobu
jedilÍri1 a třemr roky při peněžitém
trestu nebo trestu na svobodě do šesti měsíců, mezi dvěma a pěiÍlety při těžších
trestech. Jal~pro vypočtení této lhůty tak již pro rozho411uti o otázcejjřípustnosti
podmíněného odsouzení platí v případě, že vedle trestu na svobodě byl uložen
peněžitý trest, úhrnný trest, jaký by nastal v případě nedobytného peněžitého
trestu (§ 1 a 3 ) . - Účinek odkladu je, že se odkládá i výkon vedlejších trestů (viz však, pokud
jde o peněžitý trest, uložený vedle tresi:llna svobodě za válečnou lichvu, § 16,
odst. 4 zák. o vál. lichvě, podle znění zák. č. 80/24 Sb., pokud jde o uveřejnění
rozsudku pro čin, trestný podle zák. o ochraně cti č.108j33 Sb. v. § 10 t. z.), opatření
Zf!1:J~_Zl!~~oy::tcích, a právních následků, které zákon nebo rozsudek spojuje s odsouzením. Jen výroku o náhradě útrat trestního řízení a o\soukromoprávních
nárocích se odkladnetýká nikdy, výroku op,~gn1!lí věcí jen tenkrát,nebrání-li
tomu veřejné zřetefe-iiebo důležité zřetele soukromé (§ 5).

mezI

114. Podmínky odkladu.
~o~clmínkyodkladu, t. i~podmínky, za llicl1~d()jde k výkonu podmínečně
odloženého trestu, jsou:
a) Objeví-li se dodatečně, že odklad neměl býti podle § 2 povolen (dřívější
odso1,lzení, od něhož neuplynula ještě předepsaná lhůta);
b) 'oddal-li se odsouzený v době zkušební nezřízenému' pití nebo hráčstvÍ,
'zahálčivému nebo'nemravnému životu;
c)j~41:!á-:li,ač byl napomenut, ve vážných bodech proti uloženým mu omezením nebo odpírá-li bez důvodu nahraditi škodu nebo dáti zadostiučinění;
d) byl-Hodsouzen pro zločin spáchaný po vynesení. rozsudku, o jehož odklad
jde. Byl-li odsouzen pro zločin jen podmíněně (poněvadž první odsouzení se
stalo buď pro čin, jenž nebyl spáchán z pohnutek nízkých a nečestných, a šlo-li
o zločin k trestu na svobodě, nepřevyšujícímu tří měsíců), nebo pro přečin nebo
přestupek, určí soud podle povahy činu i podle ostatních okolností, má-Ubýti
odložený trest vykonán. Byl-li později odsouzen pro čin,3?~fhaI1ýpřed vynesením rozsudku ukládajícího trest podmínečně (jenž tedy teprve dodatečně
vyšel najevo a měl vlastně tvořiti předmět trestního řízení, v němž došlo k podmíněnému odsouzení), rozhodne soud, zda mají býti vykonány nebo odloženy
oba tresty, při čemž se ovšem zkušební doba určí podle pozdějšího odsouzení,
nebo na území dříve uh. podle úhrnného trestu (§ 6).

115. Ochranný dozor.
Dodržení podmínek odkladu si může soud zabezpečiti tím, že dá odsouzeného
pod ochranný dozor, který pak vykonává okresní soud bydliště odsouzeného
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svým důvěrníkem, "ochranným dozorcem". Také mu může uložiti omezení co
do místa pobytu a způsobu života. Zpravidla mu má též uložiti, aby podle svých
sil nahradil škodu, kterou způsobil, a aby dal zadostiučinění (§ 4).
116. Rozhodování o podmínečném odkladu a jeho odvolání.
O podmíněném odsouzení rozhoduje soudprYl1íst()lice" v řízení porotním
soudní por()JnLstv:fl.!' (výjimka v § 6 in fine). Výrok ten sepojímázpraV'idla do
rozsudku, není-li to možno, do zvláštního usnesení, vyneseného ve veřejném
sedění. Výr.okten podléhá~t~jný~?pravp.ýl1}pr()st~ed~ůl1} jakovýr9k o !re~Eil ( § 7).
Výkon podmíněně od16Ž'€nelio~ trestu nařídí, iiědodržl-1i odsouzený podmínek,
soud~-Tenž určil zkušební dobu (tedy zpravidla soud první instance, jep.ž trest
odložil, vyjma případ § 6 posl. odst.), ve veřejném sedění, vyslechna ttátního
zástupce, a šlo-li €l soukromou žalobu, i/s.oukromého žalobce (§8ódst.1).
Rovněž v opačném případě, totiž, prožije-li odsouzený s úspěchem zkušební
dobu, vydá soud usnesení, že se odsoúzený osvědčil, ve veřejném sedění, může
však toto usnesení, souhlasí-li státní zástupce, vydati i v neveřejném sedění.
(O tomto usnesení vydá soud odsouzenému na jeho žádost vysvědčení.) Proti
tomuto výroku je možná stížnost s odkladným účinkem.
Tresty podmíněně odložené se zapisují do záznamů o trestech teprve tenkrát,
dojde-li k jejich výkonu",Pokud zkušební lhůta neuplynuÍa, smí podle § 9,
odst. 3 ve znění zák. -z 6. června 1924, č. 134 Sb. z. a n. býti podána zpráva
o podmíněném odsouzení a zaslány spisy jen soudu, jiným pak úřadům jen
tenkrát, jde-li o udělení místa ve yeřejllé služb~, jestliže zprávy a těchto spisu'
je zapotřebí k účelům disciplinárního~ správního nebo důchodkového trestního
řízení, nebo při odsouzení pro zločin vůbec nebo jinak pro trestný:§n, spáchaný
ze \ziskuchtivosti~ nebo proti veřejné\mravopočestnosti, jde-li o zadání veřejné
dodávky, anebo jde-li o oprávnění k výkonrižÍvnosti nebo povolání, vyžadujícího
veřejné důvěry; konečně v jiných případech může jen ministr spravedlnosti
povoliti, aby ve veřejném zájmu byly spisy zaslány nebo zpráva dána veřejnému
úřadu.Poizkušebné lhůtě lze podati zprávu jen_§2~gu, zavede-li trestní. řízení
proti podmíněně odsouzenému. Ve zkušební lhMě -je odsouzený povinen vyjeviti své odsouzení jen na otázku soudu (§ 9).

§ 2.
117. Podmínky. -

Podminěné propu.štění.
118. Komise pro

podmíněné propuštění

z trestu.

117. Podmínky.
Podmíněné propuštění

je přípustné u osob,ježbyly odsouzeny k trestu na

svobodě delšímu jednoho roku a jež si odpykalydy:ělft;tI1'l,XJi~tu, llť!iméně
y~?1< x9k(přI crózlvotním žaláři nejméně ~~agetIet,
~zák.Č~9ií34 Sb. o ukládání trestu smrti, poněvadž "k podmínéči:iěmu 'propuštění z doživotního trestu

r2

a k přeložení do přechodného trestního ústavu z doživotního trestu se vyžaduje
uplynutí stejné doby jako u dočasného třicetiletého trestu" a to bez rozdílu, zda
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byl doživotni trest na svobodě uložt':n podle sazby, nebo náhradou za trest
smrti, nebo milostí presidentovou místo trestu smrti), jestliže Se JZeonich domýšleti, že se budou na svobodě řádně chovati. Při tom je přihlížeti k chováni
v trestu, k předešlému způsobu života, jeho povaze i podmínkám, jež jej čekají
na svobodě (§ 10). Zkušební doba se rovná, zbytku trestu, čini však , nejméně
,,~:věléta, u~si()~i\Totně odsouienýchdeset let (§11). Podmíněně propuštěný může
býti dán pod ochranný dozor, také mu mohou býti uložena omezení co do místa
pobytu azpl1sobu života (§ 11).
118. Komise pro podmíněné propuštění z trestu.
O podmíněném propuštění rozhoduje t. zv. "komise pro podmíněné propuštění z trestu", zřízená při sborovém soudě, V Jéi1.óŽobvodu Sl odpykává
trestanec trest, a skládající se z dvou soudců tohoto sborového soudu a ze státního zástupce. Její jednání jeI1eveřejné, ale trestanci se má oznámiti vše, co
mluví proti jeho propuštění, aby se mohl obhájiti (§ 12). Do zamítavého usnesení si může trestanec stěžovati u ministra spravedlnosti. Zamítnutou žádost lze
obnoviti teprve_po roce (§ 13).
Tatáž komise má propuštění odvolati v případech § 6, Č. 2 a 3, nebo byl-li
propuštěný ve zkušební době odsouzen pro zločin k trestu nejméně tříměsíčnímu.
Byl-li odsouzen pro jiný trestný čín, rozhodne tato komise podle povahy a okolností skutku, má-li býti propuštění odvoláno. I proti tomu rozhodnutí si lze
stěžovati u ministra spravedlnosti (§ 14).
Nezavdal-li podmíněně propuštěný v zkušebné době podnětu, aby byl trest
vykonán, pokládá se trestzaodpykallý dllelJh kdy byl podmíněně propuštěn
(§ 15). Odsouzení, kteří smějí býti podle výroku soudu zadrženi v donucovací
pracovně, smějí býti z trestu podmíněně propuštěni jen po slyšení politického
úřadu II. stolice, příslušného rozhodnouti o zadržení v donucovací pracovně.
Byl-li odsouzený z trestu podmíněně propuštěn, lze dodatečně naříditi jeho
zadržení v donucovací pracovně jen tehdy, když podmíněné propuštění z trestu
bylo odvoláno (viz odst. 3, § 8 zák. č. 90/85 ř. z. podle znění čl. III. zák.
Č. 102/29 Sb.).
V § 16 činí zákon jakýsi náběh k zavedenj-p~s,i1{J;ÚhO vězeňského systému
tím, že dává zmíněné komisi právo; aby tiestance~;i'n1chž nejsou splněny
podmínky propuštění, u nichž však je naděje na polepšení, přeložila, odpykal-li
si část trestu, jaká se vyžaduje k podmíněnému propuštění (byl-li odsouzen na
doživotí, dvacet let, § 2 zák. č. 91/34 Sb.), dopř~~hodného ústayu, v němž by
zvykal pod mírnějším dohledem svobodnějŠímu~~pohyhua volnější práci.
Zkušební doba se může prodloužiti <;U!()1?1,!J.?JSt<::_es~1J, je-li na konci zkušební
doby proti provinilci v běhu trestní řízení. Dojcle:-Ecio roka 1'0 zkušební době
k trestnímu řízení pro zločin, spáchaný v dobězKusebni,budiž nařízen dodatečný výkon odloženého trestu nebo jeho zbytku, jakmile byl vinník odsouzen
(§ 18).
O provádění tohoto zákona bylo vydáno vládní nařízení ze dne 11. listopadu
1919, Č. 598 Sb. z. a n.
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§ 3. Zvláštnosti při odsouzen(mladistvých osob.
119. Zvláštnosti ph

podmíněném

odsouzení a 120.

při podmíněném propuštění.

119. Zvlášt1tostipřipQ4m:Í1Jěn:~rnJ)dsouzení.

O podmíněném odsouzení platí u mladistvých podle § 7 zák. Č. 48/31 Sb.
ustanovení zákona o podmíněném odsouzení a o podmíněném propuštění ze
dne 17. října 1919, Č. 562 Sb. z. a n., s těmito odchylkami:
a) Podmíněné odsouzení lze vysloviti, i když byl uložen trest delší než jeden
i
rok, ne vŠak delší než tři roky.
b)· Podmíněné odsoliZeillTie vysloviti usnesením dod~te~~gě, a to i. když se již
výkon trestu započal, zjistí-li se okolnosti je odůvódň~f~l,~kiéiÝch' tu nebylo
nebo nebyly známy soudu v době, kdy rozhodoval.
c)Předcházejíd ani.m?,~~9yné potrestání není na překážku.
d) Nebyla-li zároveň nařízena' Qc:lll:~J:1ná.výchova, musí býti dán mladistvý
pod ochranný dozor; od tohoto opatřeni lze upustiti,jde":li o čin nepatrného
významu a je-li jinak postaráno o náležitý dozor.
e)l~:!Lpft:s_t(),,?ese mladistvý ~~'ť~g~il (§ 6, Č. 2 až 4 zák. Č. 562/19 Sb.
z. a n.), důvodná naděje na jeho polepšení hledíc na výjimečné okolnosti, zejména
na to, že o jeho řádnou výchovu je postaráno, může soud vysloviti, že podmíněný
odklad výkonu trestu zůstává v platnosti; při tom může prodloužiti zkušebnou
lhůtu, ne však více než o dvě léta, a může také naříditi ochranný dozor nebo
ochrannou výchovu, ačli se tak již nestalo.
120. Zvláštnosti při podmíněnémpropU:.~t~11:í.

O podmíněném propuštění z trestu zavření platí podle § 29 zák. Č. 48/31 Sb.
ustanovení zákona č. 562/19 Sb. s těmito odchylkami:
a) O podmíněném propuštění jakož i o jeho odvolání:.
b) Podmíněné propuštění je přípustné jen při trestě
vazby, započtené do trestu,_přeyyšujísf2btlJť;stL!l1ěsíciL ....
c) Vězeň může býti podmíněně~lopuštěiijeii ~~!lt:iyy~I!~~~?~Ěské!řídy, když
v ní ztrávil nepřetržitě aspoň čtvr.ť1.4u trestu a odbyl si aspoň polovinu trestu,
nejméně všaK šest měsíců.
<;'
cl) l~kušební doba se rovná\zbytku trestu, nesmí vša!<. činiti méně než r~
e) Nezavedc:':H se ochranná výchova, musí býti mladistvý dáll poa;ochr~nnýdozor ~
f)Nedokonal-li podmíněně propuštěný v době, kdy ·se_!l~~yě(:fšI1T~T,rzák.
č. 5627Ig-SK), osmnáctého roku svého věku, může dozotčIťada, hledíc na výjimečné okolnosti případu, vysloviti, že podmíněné propuštěni· zůstává v platnosti; při tom může prodloužiti zkušebnou dobu podle svého úv·ážeiir,·ne však
více než o dvě léta.
g) Opětné podmíněné propuštění z téhož trestu není nemožné; podmínky,
uvedené pod b) a c), se posuzují podle zbytku trestu, který má býti vykonán.
h) Byla-li žádost za podmíněné propuštěni zamítnuta, nemůže býti znovu
podána dříve než za še~t měsíců od té doby, kdy byla pravoplatně zamítnuta,
ledaže by dozorčí rada v svém zamítavém rozhodnutí určila kratší lhůtu.
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§ 4. Podmíněné uložení

zabezpečovadho opatření
propuštěni z něho.

121. U mladistvých. -

122.

Podmíněné propuštění

a

podmíněné

z donuco'vací pracovny.

121. U mladistvých.
U mladistvých je podle § 24 zák. č. 48/31 Sb. předepsán podmíněný odklad
zabe~~~gYil~jJ1~()~()patřeni ochranné výchovy uloženého vedle trestu, není-li jeho
výkonu potřebí, hledíc na veškeré okolnosti případu, zejména na délku vykonaného trestu a na chování odsouzeného. Stane-li se tak, určí se zkušebnídoba ne
kratší než jeden rok a ne delší než tři léta a musí býti nařízen ochraI1I1ý~dozor.
Rozhodnutí činí soud, který ochrannou výchovu nařídil, vykonává-li se však trest
v polepšovně, její dozorčí rada. Tatáž instance rozhoduje též o osvědčení.
122. Podmíněné propuštění z donucovací pracovny.
O podmíněném propuštění z donucovací pracovny viz

nahoře č.

98.

Gautier: A propos de la condamnation conditionnelle, 1890; Ch. Worms: Les condarnnations
conditionnelles suivant la loi fran9aise et les lois étrangeres, 1891; Oetker: Strafe und Lohu
1907; Hellwig: Die bedingte Aussetzung des Strafvollzuges in Preussen und im Reich 1922;
Liszt: Vergleich. Darstellung der deutschen und auBerdeutschen Strafgesetze, A11gem. T ..
sv. 3, str. I n. 1906; Lenz: Jugendstrafrecht 1907.
Beutl: Záhady v praksi podmínečného odsouzení. S, L. 1925 VI, 51, 84, 104; Bouček:
Podmínečné odsouzeni a propuštěni z trestu. P. r. 190,2":'-'03, IV, 165; Bušek: Podmíněné odsouzeni v Codexu iuris canonici (can. 2288) u srovnání's čsl. právem trestním. Věst. 1925, I, 57;
Drbohlav: Doporučuje se v Rakousku zavedení instituce podmíněného odsouzení? Publ. 1.;
Hausmann: V jakém rozsahu užívá prakse podmý1ěného odsouzeni? S. L. 1922, III, 97, 117;
Kallab: Doporučuje se v Rakousku uvedeni )hstituce podmínečného odsouzeni? Publ. 1.;
Lepař M.: Doporučuje se v Rakousku uved~í instituce podmínečného odsouzení? Publ. 1.;
Lepař B.: Ticket-of-Ieave. (Instituce to vrcholící v podmíněném propuštění zločince z trestu,
když si byl odbyl již jistou část vazby žalářní soudnim rozsudkem mu přiřčené, zároveň však
stanovící odvolání částečně poskytnuté svobody pro případ, že by propuštěnec ukázal se nehodným.) P. 1889, XXVIII., 613; Milota: Podmínečná odsouzeni a propuštěni. Nakl. Benišek.
Plzeň 1919; Moník: Doporučuje se v,Rakousku zavedení instituce podmínečného odsouzeni?
Publ. 1.; Poláček: O podmínečném odsouzeni. S. L. 1924, V, 41; týž: Podmíněné odsouzeni.
Příl. S. L. Praha 1931; Polák: Může býti podmíněně propuštěn z trestu ten také, kdo odpykává
náhradní trest uložený mu milostí na místo trestu smrti nebo milostí zkrácený trest na svobodě?
P. 1924, LXIII., I; Ráliš: Podmíněné odsouzení v Německu. P. o. 1926, IX, 334; Spurný:
Zákon o podmíněném odsouzeni a propuštění. V. 1920, I, 25; Zelinka: Praxe a ethika podmíně
ného odsouzenÍ. S. L. 1920, I, 96, 126; ZuckeT: Řízení ve věcech milosti po rozumu nařízeni
ministerstva práv ze dne 25. listopadu 1902 a podroiněné odsouzení. P. 1903, XLII, 73; týž:
Podmínečné odsouzeni. Nakl. Bursík a Kohout. Praha 1890.

DlL IV.
Zahlazeni odsouzeni.
123. Pojem. -

124. Podmínky. -

125. Účinek. -

126. Rozhodování.

123. Pojem.

Zahlazení odsouzení (rehabilitace) jest opětné nabytí zachovalosti osobou za
trestný čin odsouzenou. Rozeznává se !~l:1abilitation judiciaire, již za určitých
podmínek přiřkne odsouzenému soud, a réhabilitation de droit, jež nastává na
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základě určitých okolnosti sama, bez soudcovského výroku. V prvém případě
tedy výrok soudu má ráz konstitutivní, v druhém může míti, dojde-li k němu,
jen ráz deklaratorní. U nás byla tato instituce zavedena s názvem "výmaz odsouzení" zákonem z 21. března 1918, č. 108 ř. z., a to v zásadě ve formě réhabilitation judiciaire; tento zákon byl nahrazen zák. z 14. června 1928, č. 111 Sb.
z. a n. o zahlazení odsouzení.

124. Podmínky.
Podmínky jsou: napravení škody podle možnosti, uplynutí určité doby bez
potrestání.
Zachovalost se již nežádá. Byl-li však kdo odsouzen více než jednou, povolí
soud zahlazení všech odsouzení zároveň, jsou-li tu podmínky pro zahlazení
každého jednotlivého z nich a je-li z chování odsouzeného po výkonu posledního
trestu patrné, že se úplně polepšil. Stalo-li se však poslední odsouzení jen pro
přestupek nebo přečin nepatrného významu a nespočívající na nízké nebo nečestné 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 nespočívající na nízké nebo nečestné pohnutce,
povolí soud zahlazeni všech těchto odsouzení, když uplynula aspoň od posledního z nich zkušební doba.
Nemožné je zahlazení tehdy, jde-li o odsouzení k trestu na svobódě delšímu než
rok, ledaže by šlo o čin, na nějž je uložen trest na svobodě nižší pěti let a byly tu
zcela mimořádné okolnosti, jež činí odsouzeného hodným zahlazení jeho odsouzení jak co do povahy a pohnutky trestného činu tak co do chování odsouzeného od doby, kdy trest odpykal. Do doby trestu na svobodě se včítá i náhradní trest, uložený pro případ nedobytnosti vedlejšího peněžitého trestu.
Výše trestu vůbec nerozhoduje při zahlazení: jde-li o odsouzení jen za takový
trestný čin, za jaký byl uložen trest (~átního vězení nebo trest na svobodě,
který se má vykonati podle předpisů o výkonu trestu státního vězení (§ 9,
odst. 3 zák. č. 123/31 Sb.), nebo jen za čin trestný podle:jt'uhého oddílu vojenského trestního zákona (ledaže by byl uložen trest smrtI nebo doživotní ztráty
svobody) a jde-li o odsouzení za trestný čin, spáchaný ve věku\4~dvaceti let.
Zkušební doba činí 15 let, jde-li o odsouzení pro nepoHtický Z10čin k trestu
delšímu 3 měsíců, 10 let, jde-li o odsouzení k trestu na svobodě 3 měsíčnímu
nebo kratšímu, nebo, jde:-li o odsouzení za politický zločin neb o odsouzení za
přečin k trestu na svobodě přes tři měsíce, 5 let jinak. Byl-li spáchán čin ve věku
do dvaceti let a nebyl-li vynesen rozsudek odsuzující k trestu na svobodě delŠÍmu jednoho roku, zkracuje se tato doba na polovinu, nejméně na tři léta.
Zkušebná lhůta se počíná odpykáním trestu resp. jeho prominutím. Čas zadržení v uzavřeném ústavě (na př. v donucovací pracovně) se však do lhůty nepočítá.

125. Účinek.
Účinek jest opětné nabytí zachovalosti a zbavení povinnosti přiznati se před
soudem nebo jiným úřadem k odsouzení. Práva třetích osob, jež se zakládají na
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odsouzení, zůstávají však nedotčena. Zahlazení se poznamená v trestních výkazech. Zahlazené odsouzení se nesmí uváděti v trestních výkazech ani ve
vysvědčení zachovalosti.
126. Rozhodování.
O zahlazení rozhoduje sborový soud první stolice, v jehož obvodě je úřad,
VedQ1,l~tJejsířlk trestů o odsouzeném (státní zastupitelství rodiště, nebo u osob,
jež se narodily mimo území republiky, státní zastupitelství v Brně).
O žádosti provede státní zástupce šetření. Žádati může i manžel, zákonný
zástupce a příbuzní v linii vzestupné.
Bez žádosti navrhne státní zástupce zahlazení, doví-li se o skutečnostech,
které by stačily bez šetření k zahlazení.
Soud rozhodne usnesením v neveřejném sedění tří soudců, vyslechna státního
zástupce.
Má-li soud za to, že škoda není zapravena, oznámí odsouzenému částku, již
má ještě zaplatiti, a dá mu k splacení přiměřegou lhůtu. Proti usnesení mají
obě strany do 8 dní právo si stěžovati u~-\fiehftHi({ soudu.
Réhabmtation de droh zná zákon jen v případě, že trestní lístek vykazuje
jediné odsouzení k trestu nejvýše jednoročnímu a že uplynulo 15 let, jde-li
o odsouzení pro čin, spáchaný ve věku do 20 let, deset let.
Není-li podmínek pro zahlazení odsouzení, může je naříditi jen president
republiky při výkonu svého práva milosti. Jen bylo-li při odsouzení podle zák.
o ochraně cti č. 108/33 Sb. upuštěno od uložení trestu a nebyl-li vinní k do dvou
let znovu odsouzen, může býti odsouzení zahlazeno, i když tu není ostatních
podmínek zák. č. 111/28 Sb. (§ 10 zák. č. 108/33 Sb.).
Delaquis: Die Rehabilitation im Strafrecht 1907; Delaquis-Polec: Materialien zur Lehre
von der Rehabilitation 1905; Stronski: Tilgung der Verurteilung 1930; Logoz: Essai sur la
réhabilitation 1911; Reutenauer: De la réhabilitation en matiěre pénale et disciplinaire 1900;
Weiss: Die Rehabilitation und das Straftilgungsgesetz 1931; Bumke: Stier-Somlo: Handworterbuch der Rechtswissenschaft, sv. IV, str. 774 n., 1927.
Balcar: Zákon o zahlazení odsouzení 1928; Křepelka: O instituci zahlazeného odsouzení,
S. L. 1929, X, 155.

Kniha druhá
ČÁST ZVLÁŠTNÍ

ú vod.
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klasifikaci trestných

činů.

127. Význam klasifikace. - 128. Klasifikace zdkonnd. - 129. Klasifikace podle znaku protiprdvnosti. - 130. Druhy předmětů ochrany. - 131. Klasifikace podle jiných obecných znaků
trestného jedndní.

127'. Význam klasifikace.
Klasifikací po materiální stránce nazýváme vyjasnění rozsahu pojmu systematickým uspořádáním jeho empirického obsahu; po formální stránce pak postup,
jímž rozštěpujeme nadřazený (rodový) pojem v podřazené (druhové) pojmy tím,
že rozkládáme postupně jednotlivé znaky nadřazeného pojmu v jejich druhy tak,
že dospějeme k definicím podřazených pojmů.· Tím, že tvoříme třídy vždy jen
rozštěpením jednoho znaku, dosahujeme toho, aby se druhové pojmy vzájemně
nekřížily, čili že tvoří ve svém souboru systém.
Toto logické schema klasifikace ovšem tam, kde ji aplikujeme na empirické
jevy, zůstává nedosažitelným ideálem, neboť empirické jevy nejsou navzájem
tsk ostře logicky rozhraněny, jak předpokládáme při pojmech. Při klasifikaci
empirických zjevů se neubráníme tomu, že zjev nevyčerpává všech znaků,
k nimž čistě logickou klasifikací dospíváme (některé logikou postulované druhy
neexistují), nebo naopak, že vykazuje znaky několika druhů (pojmy se kříŽÍ, jsou
v poměru protínajících se kruhů). Přes to je klasifikace nezbytnou pomůckou
vědecké činnosti tam, kde máme vědecky ovládnouti větší skupinu zjevů.
Usnadňujeť nám přehled a ukazujíc nám stupeň příbuznosti mezi zjevy, je
podkladem souzení per analogiam, základu každé vědecké a tedy i právnické
úvahy.
128. Klasifikace zákonná.
Klasifikace v zákoně používaná nám muze býti vodítkem při zkoumání
smyslu zákona ("vůle zákonodárcovy"), jinak však náleží k těm součástkám
zákona, jež, jsouce jen projevem teoretických názorů zákonodárcových a nikoliv
výrazem jeho normotvorné vůle, nás nezavazují. Naopak je úkolem vědy, aby
logicky přesnou klasifikací norem jako empirických zjevů usnadňovala jejich
chápání.
V platném právu dříve rakouském nacházíme stopy starších, dnes již vědou
opuštěných klasifikací. Nezná sice již nejstaršího děleni mezi delicta publica
a privata, avšak způsob řízení je mu přece základem rozlišení přečinů od pře
stupků. Stopy rozlišení na základě přirozeného práva mezi přirozenými delikty,
jejichž trestnost každý již rozumem musí poznati, a politickými, jejichž trestnost
spočívá jen na předpisech positivního právi:!, vidíme v rozdílu mezi zločiny na
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jedné a přečiny a přestupky na druhé straně (v. zvl. § 238). Nejnápadnější jsou
stopy klasifikace Nettelbladtovy, spočívající na chybném výkladu římského
práva o delicta specialia a genera1ia. Mínilo se totiž v XVII. století, že římské
právo rozeznávalo trestné činy, charakterisované speciálním předmětem, proti
němuž míří, od činů, charakterisovaných způsobem provedení (vis, fraus).
Tak se vysvětluje zvláštní skupina "zločinů veřejného násilí" (§ 76-100)
a široké rozpětí zločinu podvodu v § 197-205. Jinak liší zákon celkem trestné
číny podle subjektů (stát, společnost, jednotlivec) a jejich zasažených zájmů
(§ 56, 57, 275,277).
K logicky přesnější klasifikaci je si třeba objasniti vztah mezi obecnou a
zvláštní částí trestního zákoníka. Již v obecné části tohoto spisu (č. 34) bylo
řečeno, že tu jde o logické rozlišení mezi znaky, jež jsou společné všem nebo
větším skupinám trestných činů, a znaky,jimiž se vzájemně liší jednotlivé trestné
činy. Jako znaky všem trestným činům společné bylo tam pak uvedeno, že to
musí býti a) jednání, b) protiprávné, c) zaviněné a d) trestné.
129. Klasifikace podlé znaku protiprávnosti.
K základní klasifikaci (tvoření tříd) se nyní béře obvykle za východisko znak
protiprávnosti.
Protiprávností můžeme rozuměti dvě vlastnosti: protiprávnost ve smyslu
formálním a materiálním. Formální protiprávnost, totiž logický fakt, že věta,
vyjadřující zločinný děj (A kradl), je v logickém odporu s normou (nepokradeš),
nemůže nám ovšem poskytnouti základu pro klasifikaci, poněvadž negaci nelze
klasifikovati. Za touto formální protiprávností je však skryta protiprávnost
materiální. Norma totiž není výrazem zákonodárcovy libovůle, nýbrž je životním pravidlem, vytvořeným k ochraně určitých lidských zájmů. .II!.2,~_,~,~l!!!l'"=~~
12rávem chráněné nazýváme l'ráYllÍ!ilista*y. Právní statek tedy není součástí
hmotneno světa, slouž{dk1íkoji Iicfskýčh potřeb, ani na druhé straně individuálně psychickým stavem, spočívajícím v tom, že si uvědomuji hodnotu před
mětu pro úkoj svých potřeb, nýbrž je to sociální fakt, že společnost přikládá
určitým podmínkám společenského žití takový. význam, že k jejich ochraně
tvoří normy, a z něho plynoucí právnický poznatek, že trestní norma obsahuje
poukaz k zájmu, jehož porušení kvalifikuje jako (formální) protiprávnost.
Tak při vraždě je tu právní statek života i při dítěti narozeném s takovou
vadou, že je k životu neschopné, i při osobě k smrti odsouzené i při tom, kdo si
sám přeje zemříti (§ 4). Členíce tedy trestné činy podle zasažených právních
statků, chceme tím vyjádřiti, že každý trestný čin musí býti v odporu se společenským zájmem, jejž předpokládá norma. Poněvadž tedy "právní statek" je
cosi nehmotného, musíme i "zasažení právního statku" chápati obrazně. Právní
statek života je zasažen i pokusem vraždy, při němž na těle člověka vůbec nenastala změna. Proto by snad bylo lépe místo nyní obvyklého rčení "právní
statek" užívati výrazu "předmět ochrany". Tím by totiž jasněji vysvitl rozdíl
mezi předmětem ochrany (právním statkem) a předmětem útoku (život: živý
člověk v § 134, majetek: věc movitá v § 171).
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Předmětem útoku nazyvame pak onen zjev vnějšího světa, na němž nebo
s nímž musí nastati nebo hroziti nějaká změna, aby tu byl vnější děj, charakteristický pro dotyčný druh trestných činů.
Vezmeme-li tedy znak "protiprávnosti" za základ klasifikace trestných činů,
můžeme je tříditi podle zájmů, k jejichž ochraně norma, jíž trestný čin odporuje,
byla vydána, čili podle předmětů ochrany. Zájmy pak můžeme tříditi podle toho,
zda si je myslím jako zájmy občanů státu, či jako zájmy členů společnosti, či
konečně jako zájmy jednotlivců, čili předmětem ochrany je buď stát nebo společnost nebo jednotlivec. Je to ovšem rozlišení jen zhruba provedené k úče
lům orientace, při němž musíme míti na mysli, že tu nechápeme ~jako
psychický zjev, nýbrž jako myMenkmlQQ_pomůcku,.JlIlložňujicLnám-illlwomiti
~j...JlQI~; že tedy i tam, kde jsou spjaty psychologicky snad různé
zájmy (aby se nevraždilo, je nejen zájem jednotlivcův, nýbrž i zájem státu
a společnosti, proto je vražda možná i na svolujkím; aby nedošlo k revoluci, je
nejen zájmem státu, nýbrž i společnosti a jednotlivce atd.), jest úkolem vědy,
aby zjistila onen zájem (supponovaný), který nám nejlépe umožní vystihnouti
smysl normy.

130. Druhy předmětů ochrany.
Státní zájem se nám jeví pak podle různých stránek (dílčích zájmů), s nichž
může býti napaden jako:
zájem na trvání a bezpečnosti státu,
zájem na bezpečnosti státních orgánů,
zájem na bezpečnosti státních funkcí, jmenovitě
zájem na plnění povinností státními orgány,
zájem na ochraně občanských práva povinností.
Neboť stát jako určité společenské zřízení (soubor norem, soubor zájmů)
může býti zasažen nejen tím, že se změní resp. zničí (anarchií, splynutím s jiným
státem), nýbrž i tím, že se znemožňuje výkon pravomoci jeho orgánů, nebo se
na ně vykonává nepřípustný ,-:liv, nebo že se tyto orgány samy prohřešují. Na
druhé straně se může ukázati potřeba chrániti určitých funkcí státu i proti
útokům, jež se přímo nedotýkají orgánu, jenž je nositelem této funkce. Konečně
v demokratickém státě mají i občané určité funkce, v nichž dochází výrazu
vymezení poměru mezi státem a jednotlivcem, funkce a tedy práva, jejichž
užívání musí býti rovněž chráněno jak v své svobodě, tak v své čistotě (ochrana
od nepřípustných vlivů), tak v své legálnosti jak proti nepřípustnému ztenčení
orgány státní moci tak proti zneužití samými občany.
Podobně se nám společnost jeví jako soubor určitých zájmů (norem), jimiž si
můžeme mysliti lid spjatý, nehledíme-li k svazkům, jež je spolu slučují v stát.
I tehdy, když jsou tyto normy formulovány jako normy právní, nejde při nich
tak o organisaci státu jako o; státní organisaci určitých útvarů společenských,
jež si můžeme mysliti jako nezávislé na státu.
Jako typické takové společenské zájmy, jež docházejí výrazu v určitýchl řá
dech, možno uvésti:
Trestní právo 9
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Řád mravní, jenž dochází výrazu zvláště jednak vinstituci manželství,jednak
v pohlavní mravnosti: ' j , " . , , . l ; '
Řád náboženský či ochrana církví i svobody vyznání.
Řád, zaručující bezpečnost osob a majetku proti činům obecně nebezpečným.
Řád hospodářský, jenž se připíná jednak k určitým institucím hospodářského
života, jednak k úpravě jednotlivcových vztahů k hospodářskému životu.
Třetí skupinu tvoří zájmy, jež si lze mysliti jako nezávislé na státě i na společnosti, třebas v tom neb onom případě byly upraveny právním řádem nebo
některými společenskými normami. Jako předměty ochrany sem spadající lze
uvésti:
Život,
svobodu, domovní právo a ochranu tajemství,
čest,

jiné nehmotné statky,
hmotné statky.
Tak se nám podává základní rozvržení trestných
zájmů v tyto skupiny:
Trestné

A. Trvání a bezpečnost
státu.
B. Bezpečnost jeho orgánů
C. Bezpečnost jeho funkcí.
D. ~právná činnost jeho
orgánů.

Bezpečnost práv
občanů.

stát-

podle zasažených

proti

společnosti

státu

E.

činy míří

činů

Normou se chrání:
A. Řád mravní.
B. Řád náboženský.
C. Řád hospodářský.
D. Veřejná bezpečnost.

jednotlivci
A. Život.
B. Svoboda.
C. Čest.
D. Jiné nehmotné
statky.
E. Hmotné statky.

ních

131. Klasifikace podle jiných obecných znaků trestného jednání.
Toto třídění nám dává ovšem jen první orientaci v nepřehledné jinak záplavě
skutkových podstat. Abychom si jasně uvědomili jejich rozdíly, musíme, zařadíce
čin do některé ze skupin právě uvedených, se blíže zabývati jeho vymezením,
t. j. přihlédnouti k ostatním obecným znakům trestných činů a zjistiti, zda a které
modality nacházíme při dané skutkové podstatě. Tak pokud jde o jednání, může
býti buď konáním neb opomenutím, může býti pokusem, dokonaným činem,
přípravným jednáním, také různé formy součinnosti několika osob nacházejí výrazu při vymezení skutkových podstat, zvlášť jsou to případy, kdy stačí k trestnosti, aby tu byl komplot nebo tlupa. Pokud jde o formy viny, je si třeba všimnouti, zda a kterou z forem viny předpokládá skutková podstata, nebo je-li čin
trestný bez ohledu na formu viny. Konečně nejpestřejší rozdíly vyplývají ze
znaku "trestnosti", pokud jím rozumíme požadavek, že skutková podstata musí
býti zákonem vymezena. Neboť proto, že trestní právo pracuje se skutkovými

podstatami zákonem vymezenými, typisovanými, nemůže věda nikdy logickými
svými operacemi konstruovati skutkové podstaty, nýbrž musí je přijímati jako
empirická fakta, na jejichž utváření působí nejrůznější motivy, kde mimo to se
určité skutkové podstaty dědi, takže soubor skutkových podstat se nám jeví
pestrou směsicí výtvorů podmíněných historií, politickými, sociálními, hospodářskými, kulturními a náboženskými činiteli.
Ze znaků, v něž bychom znak "trestnosti" v tomto smyslu mohli rozčleniti,
zasluhují zvláštní pozornosti:
a) Předmět útoku. Činitelé, o nichž byla právě učiněna zmínka, působí na to,
kterými změnami ve vnějším světě doba a lidé se cítí zasažení nebo ohrožení
v těch svých zájmech, jež jsme poznali štěpením pojmu "protiprávnosti". Tak
zájem na trvání a bezpečnosti státu může býti zasažen změnou území, změnou
státního zřízení i určitými zásahy ve svobodu hlavních státních orgánů. Koho
pokládati za orgán státu, rovněž závisí na tom, zda apokud je útokem naň nepřímo zasažen stát. Jde tu nejen o vymezení těchto orgánů, nýbrž i o to,
zda je jim třeba zaručiti tělesnou bezpečnost či též svobodu úředního úkonu
atd. atd.
b) Způsob útoku. Účinná ochrana zájmů trestním právem chráněných někdy
také vyžaduje, aby byla trestána jakákoliv protiprávná, zaviněná změna na před
mětu útoku. Častější je však případ, že zákonná skutková podstata vyzvedá
určité způsoby útoku. Tak na př. je útok na určitý předmět ochrany trestný jen,
je-li násilný,*) úkladný, stal-li se veřejně**) neb tiskopisem***) a pod.
c) Výsledek, jenž musí nastati, je také vymezen velmi různě: někdy se požaduje
skutečná změna na předmětě útoku, jindy stačí ohrožení, někdy již určité pří
pravné jednáni (shluknutí, utvoření komplotu, tlupy, spolčení a pod.).
Nejdůležitější důsledek toho, že skutkové podstaty trestního práva jsou zákonem typisovány, je však ten, že sebe dokonalejší klasifikace, jež by tedy třídila
činy nejen podle předmětu ochrany (podle protiprávnosti), nýbrž dále i podle ostatních znaků nahoře naznačených, nedospěla by k definicím jednotlivých skutkových podstat. Mnohá pole takto provedené klasifikace by byla vůbec neobsazena,
jinde by skutková podstata kryla dvě a více polí, někde by je kryla při sebe podrobnější klasifikaci jen částečně. Tím však nepozbývá klasifikace smyslu. Má
podobný orientační význam jako síť poledníků a rovnoběžek na mapě. Kdo
ovládá klasifikaci trestných činů, ví, čeho si na zákonné definici všímati. K studiu zvláštní části je třeba znovu a důrazně upozorniti, že předmětem studia
je zákon a nikoliv rukověť. Ta nám má jen studium zákona usnadniti, upozorňujíc na stránky, které by v textu zákona čtenáři, zvlášť začátečníkovi mohly ujíti.
*) Pro obor skutkových podstat, vymezených zákonem na ochranu republiky, definuje
§ 39 násilí tak, že jím rozumí "nejen skutečný čin násilný, nýbrž i nebezpečnou vyhrůžku bezodkladným násilným činem". Otázka podrobné interpretace jest, zda slovu "násilí" v jiných
skutkových podstatách je rozuměti stejně.
**) Podle téhož § 39 zákona na ochranu republiky je čin vykonán veřejně, byl-li spáchán
v tiskopise nebo v rozšiřovaném spise, ve shromáždění nebo před zástupem. Také tu vzniká
interpretaci úloha, jak slovo "veřejně" vykládati v jiných případech.
***) Viz definici v § 4 zák. č. 6/63 ř. z.
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Proto v následujícím přehledu zvláštní části předpokládám, že čtenář má před
sebou text zákona, jejž tedy zde již neuvádím. Upozorňuji jen (v nadpise) na
předmět ochrany, pak na ostatní znaky, pokud by je snad čtenář při pouhém
čtení zákona mohl přehlédnouti. Při tom ovšem nemůže býti úkolem stručné
studijní pomůcky, aby vyčerpala celou pestrou směs různých skutkových podstat. Musí se spokojiti tím, že rozebéře skutkové podstaty teoreticky nebo prakticky nejvýznamnější, pokud jde pak o ostatní, že poskytne čtenáři pomůcku
k rychlé orientaci.
Milota: Ke kritice ustanovení přípravné osnovy československého trestního zákoníka o třídění
trestných činů a zavinění. P. o. 1933, XVI, 307; týž: Trestní zákonná podstata skutková. P. 1922,
LXI, 129, 173; Veselá: Význam pohnutky a smýšlení pro třídění trestných činů a trestů. Knih.
Sbor. Obor právovědecký, čÍs. 2. Praha 1928.

HLAVA I.
Trestné

činy

proti státu.

nn.. I.
L

Trestné činy proti trvání a bezpečnosti republiky.
Úvod.
132. Zákon na ochranu republiky. -

",'

133. Systematika.

132. Zákon na ochranu republiky.
Předpisy o tr'estt?Jch činech proti trvání a bezpečuostistátu bylYPQdstatn~
zm,ěriěriy zákon~m n'!i:::gs.Ql:.~~1:I,!-~PJJbli~Y,,:zt9. ~~,~zna 19~3~č.,59,§Q."z~ a 1,1;.
ev tomto díle označen ,;z. o. r.") tak, abLl~sJ1Cl.y~Iy]~~g:~JS_I~PllJ2W.{~n~kén1U
zříz,~nJ,$tátu jednak demokratickémtl duchU Ústavy. lL dosavádních předpisů
byly jmenovitě zrušeny ( f4:CČ."3:-tá V.): § 58 až 67, 92, 220 až 222, 285 až
299, 302, 308; dále § 213 a 215, pokud se vztahují na zrušené § 60, 61, 67
a 92 tr. z., § 305 první věta vůbec a druhá, pokud se vztahuje na § 302 a 305.;
z § 310 odst. první vůbec, a odstavec druhý, pokud se vztahuje na § 308 a 310;
konečně čl. I., II. a IX. zák. ze 17. prosince 1862, Č. 8 ř. z. z roku 1863 (útoky
proti ústavě a uveřejňováni vojenských tajností) a c!s. nař. z 9. června 1915,
č. 156 ř. z. (náhrada škody vzešlé státu velezradou)}
"!

, 133. Systematika.
Útoky proti trvání a bezpečnQsÚ republiky čtení zákon:
1.,_~,!1~I~4io r e p l J b l i k u , '
2. poškozovánírep1,l]))j~j""a
"
3..Qi1iQ?()!~nr=íit1!i 'YEepublicea vojens!c~j~jLbezpečnos!i.
Z důvodů legislativní tedíriiky zařazuje zákon do hlavy II. kpošk()zQvání
reP.1dQli1syjútoky na ústavní.činitele,ač'tyčÍíiy systeIl1atic:l<:Y náI~žL111t;;ziJít()ky
proti státI::lÍm orgánilln.·
Trvání a bezpečnost stgtlL111QhQ1,.!,Qýti ohrožovány buď útoky ~I!itřgigti nebo
vtiliš~: Pod,le toho starší trestní zákoňlkýTna'př~ješťěulieisfy-trestní zákoník)
rozeznávaly velezradu a zemězradu. R~kouský trestní zákon směš.oval ještě
oQ2Ji~~E~~y~rrf~v~l~z:r:idy. Zákon na ochranu l"epu~,1iky nepo~iv#těclltový
r?:.?ů, v nichž vidí stopy osobního poměru věrnosti, charakteristického pro monarchické zřízení; rozdíl sám je však zachován jednak V obou druzích "úkladů
o repul2.Iikll" (úklady v užším smyslu slova § 1 z. o. r. a "ohrožení: bezpečnosti
republiky" § 3 o~ r.) jednak v rozlišení "0lrr0žování 111íru v republice ay()jé1!s~é bezpečnosti její" § 13--2G z. o. t. a "poškozování republiky" § 4-'::6 z. o. r.

z:

Y11i!f~í útoky

na trvání a bezpečnost republiky mohou

miřiti buď přímo }Jroti

ítrvál1t~~flí"liéDo oh!ožovati jeho (vnitřní míl a@d":--Podle tohQ roÚzn~vime;
L~~_~lad~~repu!?EkgJ §

1, 2 z. (}-; r.),

C2~~t.J:()žování mir,llvrepublice a vojenské její bezpečnosti (§ 13-26 z. o. r .).
Předmětem ochrany v obou případech jé' trvání l:epubllky Československé,

jak

se ustavila podle ústavy
§

134.

(zákon z 29. února 1920,

1. \litady

O

134.

Předmět

útoku a

121 Sb. z. a n.).

republiku.

Předmět útoku a činnost; - 1z5~ }'!{láště ústava; 138. 'Trest a

č.

136. ústavní

příslušnost.

činitelé; -

137. území.-

činnost.

Předmětelllútoku i~qu podstatné atributy státu, totiž: jÍstayq,J;l1aYJ;lLú.stay:nJ
čin~~~.~~~igr·Clii112s.t~P()~!yáy _násjlné;>;m~ně .~st?vy,. násilném úplném znerřiOZnění ústavní činnosti hlavních ústavních činitelů a v násilné změně území.
éinnost'směřujicí k tomuto cm
bytí:rl~silná, čímž se rozumí podle § 39 z. o. r.
'nejen skuféčnýn.~~iInýčín~ nybí:Zrnebezpecná vyhrůžka bezodkladnýmnási!&fu~~i1].em. ~~kon trestá činnost jižv stadiu pokusu jako dokonílny čin. Rozumí
se, že se stejně trestá, dojde-li k dokonání čínu (na př. v případě revoluce, jež by
na čas zavedla nový řád, pak však přece byla potlačena). Poněvadž tedy již ve
stadiu pokusu je čín dokonán, nestává se čin beztrestným dobrovolnýmustoup~ii{iii()d.4okonání. Místo toho nastupuje předplso,3Jfin!l1litgsti (§ 27 č.l z. o. r).
K podrobnějšímu výkladu l?odotýkáme:

musf

135. Ústava.

Ú~;;;~~ s~ nemíní každé jednotlivé ustanoveni ústavní listiny'~o sobě) a naopak nemusí útok mířiti proti individuálně určené normě ani nemusí ona norma,
proti. níž~~niiří čin in concreto,;'b§!i..p.s>I~!~do ústavní listiny nebo vydána ve
formě ústavního zákona (§ 33,ústavn{ listiny).
1?fedpisemoúkladechI1lá]:;ýti chráněna ústava jako celek~ t. j. základní zásady,
na nichž spočívá právní řád republiky; jako příklady tak()yyc:l:lzásad vyp()~ítává
§ tJ . odst:. t samostatnost (na rozdíl od jakékofívťistavní závislosti), i~g!1.Qtnost
od Takehokoliv federativního zřízení), s výhradou ovšem zvláštního
státoprávního postavení Podkarpatské Rusi, a demokraticko-republikánskou
formu státu na rozdíl od monarchického nebo takového zřízení, jež by politickou
m.oc dávalo jen určité skupině nebo třídě obyvatelstva. Podobné obraty se vyskyn:tjíjiž v § 13 zákona o ochraně svobody osobní, domovní atd. z 9. dubna 1920,
č. 293 Sb. z. a n., a v § 1 zákona ze 14. dubna 1920, Č. 300 Sb. z. a n., o mimo-

(na rozdll

řádných opatřeních.

Gilemjednání musí býti změna ústavyv právěnaznačeném smyslu, t. j. nahraditi řád platný. v tomto směru jiným řádem. Nestačí tedy poúhý. odpor proti
~111].l!QJád].l (v. § 14, Č. 1, § 17 Č. 1 z. o. r.).
Vavřínek:

13~

c\

Zákony na ochranu státu a státní formy. Sbor. PM. 1933, XXXIII, 311 n.

"

136. Ústavní činitelé.
Z? hlavní úst~vní činitele,VIP()~!távA §J ~!.2presid.enta reImbliky, jehonáměstka ( § 61 ústavní listiny), zákonodárný sbor (§ 6 a § 3 odst. 4 ústavní listiny),
vládu (§ 70 a 80 ústavní listiny) a, guvernéra Podkarpatské Rusi (§ 3, odst. 6
CÓstavnílistiny). Výpočettento je taxatIvní;'u(;}Jožívají tedy ochrany tohoto paragrafu na př. jednotlivínurustři nebo předseaa vlády ani v případě § 60 ústavnílistiny.
Činnost směřuje k úplnému znemožnění ústavní činnosti (v. § 10 z. o. r.).
137. Území.
Změna území spočívá buď v přivtělení území republiky k cizímu státu nebo
v oclfrnnutí jeho části od něho. Úmysl se musJy?t~J1Qv_atLnatuto změnusuve
renity nad určitou částí území.
tohoto úmyslu, může čin býti trestný jako
přečin (star..U se úmyslně) nebo jako přestupek podle § 1-4 zák. z 30. června
1921, ČÍS. 254 Sb. z. a n. o ochraně hraničních mezníků.

Nenr'::H

138. Trest a příslušnost.
Trestem je těžký žalář od pěti do dvaceti let, za. okolností zvláště přitěžujících
na doživotí. POlJ,žití mimořádn~ho zmírňovacího práva je nemožné (§ 28 odst.
o. r:): Zvláštní přitěžující okolnosti vypočítává jakožto příklady§28 odst.
t;Z;. o. r. Bt1:Jičil:lspáchán ze zištnosti nebo v úmyslu pošk:oditirepubliku
a za podobných okolností, může soud vedle trestu na svobodě uložiti peněžitý
trest od 1.000 Kč do 500.000 Kč. Vedle hlavního trestu může též soud vyřknouti,
že určitá část ze jmění odsouzeného pHpada:státu jako náhrada za škodu Činem
zpťisohenou. Odsouzený pozbývá výrokem soudu občanských práv podle § 32
z. o. r., a je-li cizozemcem, uloží se mu v rozsudku vypovědění z republiky
t § 32 z. o. r.).
Byl-li čin spáchán obsahem tiskopisu, může soud v rozsudku vysloviti, že vydáváni tiskopisu může býti zastaveno za podmínek a s účinky vypočtenými
V' § 34 z. o. r. (Rozsah působnosti tohoto § značně byl rozšířen zák.~;Z; 10. července
lJma",=č.~:l24Sb., čl. II. a III. zák. z 10. července ~A:,:,Š_)4JJ Sb., zák. z. 18.
července 193_~-,_č.15:0 Sb~ a vlád. nař. z 16. července 1934, č. 163 Sp.). Zanedbání povinně péče odpovědným redaktorem je přečiň;při ňěiiiž-}é" podmíněné odsouzení vyloučeno (§ 42, odst. 3 z. o. r.).
PříslušnÝIilpl'QJ1J,a",llÍpfeHčení je státnÍ.soud (§ 37 z. o. r.).
ProstUiánÍ cizinců platí zásada ochrany (§ 38 odst. 1 z. o. r.).

§ 2.
139. Jednotlivá

Příprava úkladů.

přípravná

jednání. -

140. Trest a příslušnost.

139. Jednotlivá přípravná jednání.
Zákon nepřevzal zásady dosavadního rakouského práva, ,že při velezradě se
trestá již pHpravné jednání jako dokonaný čin. Místo toho ~mezuje určitá pří
pravná jednání jako samostatné skutkové podstaty. Jsou to:---"-"
a) spolčení k úkladům o republiku. Může tujíti o konkretní úklad ve smyslu
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§ 1 z. o~ r. nebo o "úkladné" jednání vůbec. Qmysl však musí třeba jako dolus generáli;' nebo altermúivus obsahovati všechnynálclÍtosti l i z. o. r., jinak by tu mohlo
jíti o § 17 č.l. z. o. r. Spolčení předpokládá úmluvu uzavřenou třeba konkludentními činy (na př. účastěilstvfm ve schůzkách), nevyžaduje však organisace; .
.' br PrI111Ý nebo nepřímý styk sci~Lm()Cí,., s cizími činiteli, zejména vojenskými
nebo financnlmIr'Q'ni~~Lii.j~1<.()sub a). ~zdi1ptoti a) spočívá v tom~ že tu ani
ještěn~Ilw§laojíti k ~spolčení, nýbrž sta~í jen.'navázání styků. C!ZL111Qdf>.e.1:ozumí
nejen stát, nýbrž každá organisace, jež je to, aby působila politickým vlivem.
Vojenští a finanční činitelé jsou tu uvedeni jen příkladem;
c) sQ!r~ní, organisováni nebo.cvičení brannýchneb() p0ln0cných sil. Ú1ily.sl jako
ad a). Rozdíl, že tu nemusí býti úmluvy (získané osoby nemusí věděti, k čemu
jSQu získány;pročse cvičí). Není-li tohoto úmyslu, může tu jíti o §13z. o. r.;
dY poskytováni nebo. opatřování zbraní, střeliva nebo jiných prostředků (na
př. penez;'příštřéší). Není-Íi úmyslu jako ad a), může tu jíti o § 13 nebo 17
č. 1,2. z. o. r.

,~

s

140. Trest a příslušnost.
Trestem je těžký žalář od 1 do l5 let, za okolností zvláště přitěžujících (§ 28
al. 1 z. o. r.) od 5 do 10 let. Vedlejší tresty a následky odsouzení jako při úkladech
(náhoře Č. 138).
Příslušný je sboroyý soud, a to i když čín hyl spáchán tiskopisem. ť1I~Ja:í;::::::.._.
soudj~.P!fslí.i§nyjentenkrát, nayrl1r:1l'státnÍ zástupce v obžalovacím spise pou~ití trestní sazby vyšší pěti let (§ 36 odst. 2, 3
o. r.).
O stíhání cizinců platí zásada ochrany (§ 38 odst. 1 z. o. r.).
O disciplinárním stíhání určitých činností, směřujících proti· státní svrchovanosti, samostatnosti, celistvosti, ústavní jednotnosti nebo demokraticko-republiká l1ské státní formě, byly-li podniknuty úředníkem, učitelem, duchovním nebo
vojenským gážistou, viz zák. z 12. července 1933, č. 147 Sb. z. a n.

z.

§ \ 3. Ohrožování miru v republice a vojenské
~

bezpečnosti

její.

141. Nedovolené ozbrojování. - 142. Rušení obecného míru. - 143. Výzva k neplnění zákonných
145. Svádění k vojenským zločinům. povinností. - 144. Schvalování trestných činů. 146. Sdružení státu nepřátelské. - 147. Šíření nepravdivých zpráv. - 148. Nedovolené zpravodajství. - 149. Návrat Habsburků. - 150. Přestupky policejní.

141. Nedovolené ozbrojování.
N~l1i-::!Ltu úmyslu charakteristického pro úklady nebo nedospělo-li jednání
lz. pokusu áni k oněm přípravným jednáním, jež se trestají podle § 2 z. o. r.,
mohou některá jednání ohrožující vnitřní mír a bezpečnost republiky býti
trestána za podmínek, uvedených v hlavě III. zák. Takrřípravám.k b,ranným
úkladům o republiku (§ 2, odst. 3 z. o. r:) odrov{dá nedovolené ozbrojování podle
§ 13 z. o. r. Před 111ětem ochrany je tu bezpeČnost repubi1ky~ T}řiiio předpisem §,e
především doplňuje zastaralý § 2 zbrojního patenfu (i 24. října 1852, č. 223
ř. z.), vypočítávající zakázané zbraně, jež podle § 8 téhož patentu je dovoleno
13.6
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míti jen na základě zvláštního povolení. Dále se vÍže na zvláštní povolení hromádění. nebo rozdělování (jakékoliv) ruční nebo střelné zbraně, střeliva, vojenským ú.čelům sloužících třaskavin nebo jedovai:ých plynů, i tvoření o,Zbrojenych
skupin a cvičení takových skupin v zacházení se zbranÍ.
Jednání proti těmto zákazům je zločin, trestný žalářem od jednoho měsíce do
jednoho roku.
Kvalifikované případy jsou:
a) jednal-li vinník věda, že účelem těchto příprav je pozdvižení nebo vzbouření (§ 68 a 73 trest. zák.);
b) účastní-li se kdo s tímto vědomím ozbrojené skupiny.
Opomenuté oznámení nedovoleného ozbrojQvání je přečinem (§ 13, odst. 4.
z. o. r.)Rozumí se, že k trestnosti je třeba úmyslu, t.j. znalosti všech znaků,
i vůle je uskutečniti, tedy r na př. znalosti, že nalezené zbraně byly někým nahromaděny.

Nedovolené ozbrojování přestává býti trestllýmčineil1, když pachatel kvyzv:ánL
nátní správy zbraně odevzdá vestanovenéJhůtěúřadu.To ovŠem neplatí o jinaké
trestní kvalifikaci jednání, na př. dálo-li se ozbrojování za podmínek § 2 z. o. r.
Byl-li čin spáchán y .cl0bě. válkYI!e];JQ .:v(l:9bě,~qyJ:)yI.yeřei:nÝ pořlÍdiekp.o
rušen ve větším rozsahu a k jeho obn.ovení je nutno užíti mimořádné moci, je
pOUŽÍtí mimořádného zmírňovacího práva a přeměna trestu vyloučena.
VeQJe trestu na svob()děmožno uložiti peněžitý trestzgpodmínekav 1llíře§ 29,
odst. 1 z~o.r. uvedených~ O propadnutí předmětů, jimiž byl podniknut trestný
čin nebo které trestným činem byly vyrobeny nebo získány nebo které jsou zřejmě
určeny k spáchání trestného činu, viz § 31, odst. 2. z. o. r.
Glos: Nedovolené ozbrojování podle zákona na ochranu republiky. S. L. 1925, VI, 4, 19.

142. Rušení obecného míru.
R..l!šeníobecnéh? míru(~ 14 z. o.
:náhradou za § 65 a 302 trest. zák., částečně
i za předpisy o velezradě (§ 57 tr. zák.), pokud se vztahovaly na občanskou
v:3Jku. Př~ed1llětem ochrany je obecný mir a poněvadž porušení míru vnitřními
rozpory ohrožuje trvání a bezpečnost republiky, nepřímo i tyto státky. Tento
mír může býti rušen buď určitými útoky proti státu nebo útoky proti skupinám
obyvatelstva nebo proti jednotlivcům.
a) QtQl~Y"Jl!2tL.,s~t~t\l sL!l'estají podle tohoto paragrafu, míří-li. budproti
státu samému nebo proti základním zásadám jeho ústavy, totiž proti jeho samostat!,:()~sti, ústavní jednotnosti nebo demokraticko-republikánské formě. Přecllněi
útoku je tu tedy přibližně stejný jako v § 1, odst. 1 z. o. r., až na ústavu v jiných než
tu vypočtených směrech. P-tok proti státu je však trestný jen tenkrát, děje-li se
pro jel10vznik (ne tedy např. proto, jak se v něm vykonává státní moc). Ratio
legis je čeliti proti agitaci, jež se šíří stranickým zkreslováním události, jež vedly
k ustavení republiky. Činnost. spočívá v pobuřování. Pobuřování . není kritika,
. třeba vedoml nepravdivá, aiirpouhézfehčOvání~ nybrž ·teprvé' takovÝ projev,
iímŽ-páchatel~třebas ne výslovně, chce vyvolati hnutí proti státu a základním
zásadám jeho zřízení ve smyslu svrchu označeném. Dolus eventualis stačí.

d

Ovšem nesmí tu jíti o podněcování k násilnostem, poněvadž by tu šlo RPí;iJe
ok61jiostl přlpadU"6Uď onávod k zÍočinupodle § 1 z; o. r. nebo o zločin podle l15,
odsf; 3'z. o. r. Pobufovánlse musí díti veřejně (§ 39, odst. 2 z. o. r.), tedyvtiskopise,
rozŠiřovaném s~-ve-shr()inažaěilí nebo před zástupem, nebo před více lidmi
současně přítomnými, byť tu nešlo ani o shromáždění nebo zástup, nebo tak, že
pacnatel se postupně obracel na více lidí, na příklad tím, že obchazf obyvatele
obce, příslušníky strany. Čip. je přečin, trestný tuhým vězením od jednoho
měsíce do dvou let.
'. NeJde:"'ICop~buřování, může býti projev hanobením, které se trestá podle
§ 14,~č.5.z. o. r., jako přečin (vězení od 8 dnů do tří měsíců), děje-li se veřejně
( § 39, Č. 2 z. o. r.) způsobem surovým a štvavým tak, že to může snížiti vážnost republiky nebo ohroziti obecný mír v republice nebo její mezinárodní vztahy. Zákon
z 10. července 1933, Č. 124 Sb. z. a n., k tomu přiřadil přečin, jehož se dopouŠtí
ten, kdo veřejntšurovym nebo štvavým způsobem hanobí Národní shromáždění,
některou j{~ho sněmovnu, předsednictvo, výbor nebo komisi.
'b) Útoky proti skupinám obyvatelstva jsou trestné, dějí-li se pro jejich nárQ<:ll1Qst;Ja.zyk, rasu nebo náboženstvÍ nebo' proto, že jsou bez vyznání. Činnost
spočívá ve veřejném (§ 39, č. 2 z. o. r.) popuzováni buď:
a) k násilnostem nebo jiným nepřátelským činům (přečin, trest tuhé vězení
od jednoho měsíce do jednoho roku), nebo
(3) k zášti (přečin, trest vězení od 14 dnů do 6 měsíců),
~Qz,<:líl mezi těmito případy a) a (3) spočívá v tom, že v případě a) jde o popuzování k nepřátelské činnosti, třebas ne násilné (na příHáaK uiážlhrým projevllm), v případě (3) toliko k stranické zaujatosti, jež se ovšem může projevovati
i v opomenutí (na příklad k hospodářskému nebo společenskému bojkotu).
N~de-li o popuzováni ani k násilnostem ani k zášti, nýbrž jen o hanění,
a vztahuje-ílsehaněriL~g=i1~rQd (č,eskoslovenský, .~le i třeba jiný v republice
neusazeny) ~ebo nároc,tgi.menšinu (v republice usazenou), stíhá se .čin podle
§14; č. 5 z. o. r., byl-li spáchán způsobem a za okolností nahoře sub a) poslední 'odstavec úvedených.
c) Za stejných okolností, za kterých jsou útoky proti skupinám obyvatelstva
trestné jako přečiny, jak je nahoře naznačeno pod ba), tedy popuzováni k násilnostem nebo jiným nepřátelským činům, nikoliv však jen k zášti, se stíhá
podle § 14, Č. 4 z. o. r. i popuzování proti jednotlivci (přečin trestný vězením
odS dnů do 3 měsíců).
d) Demokl:a.ti<::ko-xepublikánské státní formě a demokratickému řádu republiky
se dosfává ochrany novým § 14 a) z. o. r., jenž vsunut zák. z 10. července 1934,
Č . .140Sh. z. ano a podle něhož se trestá za přečin ten, kdo veřejně nebo před
více lidmi nebo více lidr popuzuje k násilnostem, nepřátelským činům nebo
k zášti proti jednotlivým skupinám obyvatelů anebo proti jednotlivci px:oto,že
jsou stoupenci demokraticko-republikánské státní formy nebo demokratického
řádu republiky.
Drbohlav: Může zdejší
S. L. 1927, VIII, ll9.

příslušník

v

cizině beztrestně

hanobiti

československou

republiku?
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143. Výzva k neplnění zákonných povinností.
Mír ve státě je zabezpečen jeho právním řádem, jenž též stanoví právní následky
za porušení jednotlivých1:lClrem. Trestnízákon v § 5 prohlašujepak za trestné~o
nejeii pachatele~ný1Již .i ná.vodce. ~ MIř ~~~~~~~!1':.@e býti porušován i vybízením
individuálně neurčitých osob k indiviďúálně neurčitým činům j§:]{OŽ i schvalovámničInů(tfeba by nemělo rázu psychického pomocnictví podle § 5 tr. zák.).
Tyto činy (jež se doposud stíhaly podle příliš širq%éJJfl,§ 305 trest. zák.) spadají
pod §I5, resp. 16 z. o. r. Podobná úvaha vede i k stíháni návodu, pomocnictví
a nadržování při vojenských zločinech podle § 21 z. o. r.
Na rozdll od dosavadního § 305 se však již nemá stíhati podněcování k jakémukoliv ne mravnému nebo zákonem zakázanému jednání, nýbrž jen podněcováni
k činům trestným nebo k hromadnému neplnění veřejnoprávních povinností,
uložených zákonem (na příklad povinností, vyplývajících z branného zákona,
z daňových předpisů). ~ybízení k neplnění veřejnoprávních povinnosti §,~D~
~usí,ditiy#ejně, musí však směřovati k ~~!~!!lf!:.4JJ.!mu (tedy ne individuálnímu)
neplně:ňípovinnosti. Může se tedy státi obcházením, rozesíláním psaných oběž
níků a pod. Naproti tomu pO~E:~cová!1í.~.tE.~~tl1ým činům je trestné jen tehdy,
děje-li se veřejně. Jenpodněcování k přestupkům l1l11sí býti jak veřejné, tak smě
řovati k hromadnémupaclianCTrestnost' podněcování k trestným činům Le
odstupňována podle toho, zda se podněcuje k zločinům a přečinům nebo jen
k přestupkům. Při podněcování k zločinům a přečinům nastává pak potrestání
podle vyšší sazby za zločin, jde-li o zločiny podle § 1, 2, 7 nebo 8 zákona na
ochranu republiky nebo o zločin vojenský nebo o přečiny podle § 47-51 branného zákona.
Rozdíly mezipodllěcováním (§ 15, Č. 2, 3 z. o. r.), vybízením (§ 15, č. 1,4 z. o. r.)!
popuzováním (§ 14, č. 2, 3, 4 z. o. r.) a pobuřováním (§ 14, č. 1 z. o. r.) vyznačují
n1znost co do intensity působení na cizí vůli. KJ?~.Q.l1~cová,I!L stačípouh~U:y~:"
dění motivu k tres~nému jednání, yyl?iz;~nt~mačí buzeni protipráyné_ho.lÍ.my~lll,
I2..<m!lzoY:~!1j je spojenhllobou, 1LPQlmř.m~ánL je mimoto třeba b u zellÍ y:~~n!.
Podněcování k přečinům a přestupkům soukromožalobním není trestné. Při
opětoviiéni odsouzenI pro zločin nebo přečin podle § 14, č. 1 nebo 2 z. o. r., pobuřo
vání proti státu, popuzování proti národnostem, § 15, č. 3 z. o. r., podněcování k politickým a vojenským zločinům a přečinům, staly-li se tiskem, je přípustné zastavení periodického
tisl~<:l12i'§"ltZa
podmínek a s líčinky § 34z. o. r.
-. '
••.•
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144. Schvalování trestných činů.
Pro obecný mír stejně nebezpečné jako podněcování k trestným činům může
býti i schvalování trestných činů .
. Trestnéje schvalování jen tenkrát, vztahuje-li se na zločin nebo přečin a děje-li
se veřejně.' Činnost spočívá buď ve vychvalování nebo výslovném schvalování
(nestačí tedy nepřímé schvalování, ledaže by bylo vychvalovál1im) g-..iinakém
projevováni souhlasu se zločinem nebo přečinem (rozumí se podle
pdva-irestným) nebo ve veřejném vychvalování, oslavování, odměňování nebo
odškodňování padi1ffélé, ovšem v úmyslu projéviil tím souhlas s jeho činem.

'našeho

.M

Přísněji~jak9 zločin trestné je schvalování zločinů podle § 1,2,7, neboS z. o. r.
V tómto případě, byl-li čin spáchán tiskem, může nastati zastavení periodického
tiskopisu za podmínek a s účinky § 34 z. o. r.
Zvláštní přestupek~llveřejněníobrazu pachatelezločinu podle§ 7 a 8 vymezuje
16 z.o~--r.Na přečiny soukromožalobní se předpis § 16, Č. 1 z. o. r., nevztahuje.

145. Svádění nebo pomáhání k vojemkým zločinům ;nebo nadržování jim.
Návod a pomocnictvÍ (§ 5 tr. zák.) při vojenském zločinu je zločin podle §:21
z. o.-r:~~-fresfriYŽalářemod6_měsícůdo.5 let, Stejně se trestá nadržování při
vojensKém zločinu skrýváním nebo pomáháním k útěku nebo na útěku ( § 214,
217ft: zák.), ne tedl.!ladr~()v~.!!íopomenutím zabrániti podle § 212; takové
~'nadržování však není trestné, jde-li o osobu blízkou (§ 39, Č. 4 z. o. r., t. j .osobu,
ježk~p~adlai:dne v takovem poměru rodinném nebo v poměru obdobném, že by
Új~~í utrpěnou pociťoval jako újmu vlastní).
146. Sdružení státu nepřátelské.
Předpis o sdružení státu nepřátelském (§ 17 z. o. r.) má nahraditi dosavadní
již zastaralé předpisy o tajných spolcích (§ 285-299 tr. zák.).
Jak již k § 2 bylo podotčeno, zakládá spolčení k úkladům o republiku zločin
přípravy úkladů. Mimo tento případ je utvoření spolku, účastenství v něm, součinnost s ním nebo jeho podpora přečinem, je-li účelem spolku podvraceti ony
tři základní. zásady naší ústavy (samostatnost, ústavní jednotnost a demokratickorepublikánskou formu), o nichž jedná § 1 a 14 Č. 1 z. o. r. Rozdíl mezi spolčením
(§2z.o.r.) a utvořením organisace (§ 17, č.1 z. o. r.) byl vyložen při §2z.o.r.
Rozdíl proti § 14, č: 1 z. o. r., spočívá v tom, že při přečinu podle § 14, č.lz. o. r.,
musí jíti o pobuřování, v případě § 17, Č. 2 z. o. r., o utvoření organisace, jejímž
cílem jest poqYl:'~s.eti (rozuměj jinými prostředky než násilím, tedy ať pobuřován{m, ať jinými prostředky, na příklad politickou agitací). Může ale nemusí
tu tedy jíti o přípravné jednání k přečinu podle § 14, Č. 1 z. o. r. Ideální konkurence je možná. Výraz organisace byl volen proto, aby bylo jasno, že tu nemusí jiti
spolek ve smyslu spolkového zákona, nýbrž, že stačí jakékoliv sdružení několika
(aspoň 3) osob trvalejšího rázu k plánovitému provádění naznačeného dle na
základě aspoň jakési dělby práce. Vždycky pak záleží na skutečném, nikoliv jen
předstíraném účelu organisace, což je praktické zvláště tam, kde organisace
vystupuje ve formě spolku, jenž musí spolkovému úřadu udati nějaký účel.
Ovšem, rovněž nezáleží na tom, předstírá-li se nepravý účel, na příklad nově
získaným členům.
§ 17, Č. 2 z. o. r., vymezuje jako samostatný přečin pomocnictví opomenutím,
jehož se dopustí úředník, jenž opomenul podle své povinnosti oznámiti takovou zakázanou organisad.~<f

°
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147.

Síření

i*~

\..\

nepravdivých zpráv.
P.ř~dpis o šíření nepravdivých zpráv (§ 18 z o. r.) :Qqhrazuje dosavadní předpis
J}OS·. \~~fe)nýmír triůže ~_ý!iomožen též rozšiřovál1 Ím znepokojivých zpráv. Čin-

{

~

nost spočívá ve veřejnéllls9:ělování nebo v jinakém rozšiřováni. Rozšiřovaná zpráva
musIlJYtinepravdivá, subjektivně všaK stačí, pokud o tentoznaKJde, nedbiľost.
Okolnost, že pachatel znal nepravdu rozšiřované zprávy, zakládá zvláštní kvalifikaci činu § 18, č. 3 z. o. r. P~le. druhu znepokojenije čin buď přestupkem nebo
přeČlnem:~PřestiilllZelll je, ví-1i·pachatel:·Že-tIm~vážně znepokojí obyvatelstvo ně
Jakého kraje nebo"mlsta nebo část obyvatelstva. Přeči~~?1 je čin, ~í~lj.J~.1l.c_~~!~l~
že tím poškozuje bezpečn()st státu, veřejnou bezpečnos(nebo veřejný pořádek,
neb()_ieiílllj~pg§Qbúj~..?;dx~ktlí. přegll1~!S!.po!řeby,. 'pře~()tné a hromaciné koupě
ne 1i()~plcdejeJl,ebo přťkotné.a hrc :medné vybíráni vkladů.
148. Nedovolené zpravodajství.
~
.'__ ",-,_, _ .
~
(~~, ~~t
Nedovolené zpravodajství ( § 23 z. o.r.) se týká jednak vojenských zpráv, jednak
zprávo mimořádných zařízeních kudrženfnebo·obnovenÍ pokoje. předmětem
oc~iiny]e zde()p~t 111Ír v státě a obrana státu.
.

149. Návrat

Habsburků.

Návrat _.f.l~n.ů bývalé panovnické rodiny nebo podpora takového návratu
(§19 z. o.r.) jezostřénimatrestnísankcík§17 ústavního zákona z9. dubna 1920,
č ..~3() Sb. z, -an:-·o·statníi:n občanství, podle něhož členové rodu HabsburskoLotrinského lle lllohou nabývati státního občanství a domovského práva v území
repubIiky, adřívějšljejichstátní občanství a domovské právo zaniklo.
150.

Přestupky

policejní.

QhrQŽ()Y~Ilí yeřejné správy orgánem veřejné moci (§25 z. o. r.) a neodklizeni
ne1.;o zřízeni nedovolených pomníků ( § 26 z. o. f.) jsou přestupky trestné policejně.

§ 4. Vnějši ohroženi bezpečnosti republiky.
151. Definice. -

..

152.

Ol:čanská ~'álka.

-

153.

Přípravná

jednání.

151. Definice.
Ohrožení bezpečnos~tirepubliky podle § 3 z. o. r. odpovídá úkladům o republi~!!, J2ŮkUd fdeg:oIiroŽení jejíhotrvaníaoezpečnostfzevníinilí.iokY:Činnost spočívá
v~~-Yyct4~Ly~ebezpečíválky nebo nepřátelského činu dz(moci, na-pf. opatření
retcrmího nebo ozbf21~l1~ho ngpadení (na příkrad~ ozbrojenými dobrovolnými
Ehmy). Vy.~áni Yllebezpečí se rovná zvýšení nebezpečí již daného. Qin je však
tre~t<gý jen tehdy, děje-li se v úmyslu poškoditi republiku (ne tedy na př. k ukojení osobní msty, k prosazeni domnělého práva), při čemž ovšem stačí dolus

ezienluaJiS:·

152.

Občanská

...~

válka.
Obč~~~_()ll válku zákon nepokládá za s:mostatný trestný ~in. Oc?brojenépov~tánistjj1~j~n jakc)zvláštnIpřípa9: óhroženíhezpečnost(repllbliky, totiž,d~j~:li
se~v úmyslu ohroziti tím její bezpečnostzvenčL Jde tu tedy o trestnost určitého

přípravného

nebo pomocného jednání. Na rozdiLQd.Jikl~4!tY~3:kr~sjaČtsbirání
brannýc.h nebo. pomocných sil, jejich orgarlÍsování, cvičení a podporování,
nýj:,cl mU'situ dojiti aspoň k pokusu o povstání.

153. Přípravná jednání.
Na12!"9ti tomu ostatní dvě formy přípravného jednání (s~lčení a vejití v styk
s cizí moc;!}jsoll rovněž trestné jako při úkladech. Vedlejší tresty--aiiášledky
og~Q:uzení (§ 29, E-·3 z. o. r.)(pro obor tiskového právaTf42;34 z:o-.r:) jsou
stejné jako při úkladech, rovněŽ uhasnutí trestu účinnou lítostí (§ 27 z. o. r.).
Použití mimořádného práva zmírňovacího a práva přeměny trestu je vyl()u~eno
v případě § 3 z. o. r. jen v době války a větších vnitřních nepokojů (§ 28, odst.
22. o. r.). Pro stíhání cizinců platí zásada ochrany (§ 38 z. o. r.).
Státní soud je příslušný, jde-Ho zločin, podle § 3, č. 1 z. o. r., porotrifšoudpři
zločTrii!podle-§3, č. 2z. o. r., navrhuje-li státní zástupce použití sazby vyšší pěti let
(§ 36 z. o. r.).

§ 5. Zrada.
154. Druhy zrady,

zvláště;

-155. prorada; -156. zrada státního tajemství; zrada. - 158. Příbuzné činy.

157. vojenská

154. Druhy zrady.
Mimoohroženíozbrojeným útokem nebo nepřátelským činem cizí moci může
býtiyuějšibezpečnost ohrožena zradou, již zákon zná ve třech formách: J~~2
PE~r,!~l:l. (diplomatickou zradu), zradu státního tajemství a vojenskou zradu.
155. Prorada.
Prorada (§ 4 z. o~ r.)je především stavovský delikt, jehož se můžeAopustiti jen
z~ocněnec republiky, a sp~~íyávjakémkolivporuš·enfpovillnostípři jednání s dzí
~moC:CVina spočívá ve vědomí, že ttm poškodí důležité zájmy republiky. Proti zloči
nu podie,.:'1OI~tuJďe o speciální normu, ideální konkurence je tedy vyloučena.
ROVllěž však prohlašuje zákon za proradu zničení, odstranění, porušení nebo
padělání listiny nebo jiných dů!sazů oprávnich poměrech republiky k jinému
sta!u~-Vl!±i~stejÍ1á jako v prvnfm případě. Qll1ysI poškoditi republiku je momentem kvalifikačním;
byl-li
(
.. . Xčin spáchán z nedbalosti, je přečinem.
-~._._

Zrada státního tajeniství.
Státním tajemstvím ve smyslu"§ 5 z. o.~:r. jsou skutečnosti, opatření a před
měty, jež vláda taji v důležitém" zájmu republiky nebo jež v takovém zájmu
mají zůstati utajeny před cizí mocí. Je-li tímto zájmem obrana republiky, nejde
o státní, nýbrž o vojenské tajemství (§ 6, č. 2 z. o. r.).
Činnost spočívá buď ve vyzrazení cizí moci přímo nebo nepřímo, na příklad
tiskem, při čemž ovšem musí býti úmysl vyzraditi (byť i jen dolus eventualis)
nebo ve vyzvídání v úmyslu tajemství vyzraditi.

Úmysl poškoditi republiku je kvalifikujícím momentem; byl-li čin spáchán
z nedbalosti, je přečinem. Momentem, nedbalost zakládajícím, je buď povinnost,
vyplývající z veřejného postavení (úředník, poslanec), nebo výslovně uložená povinnost k zachování tajnosti, k jejímuž zachování je pachatel zavázán svým služebním nebo smluvním poměrem (opisovač, dělník v továrně, byla-li mu ta
povinnost uložena jeho zaměstnavatelem, ne tedy, byla-li mu uložena na příklad
jeho politickou nebo odborovQ,uprganisací).

157. Vojenská zrada.

\X;

\~,

Prozrazení vojenského tajemství (§ 6 z. o. r.) je trestné (ovšem přísněji) za
stejných podmínek jako prozrazení státních tajemství. Mimoto však trestné je tu
i přípravné jednání, spočívající jako v § 2, odst. 1 a 2, a § 3, č. 3 z. o. r., ve spolčení
nebo vejiti v styk s cizí mocí. (Viz stran jiných přípravných jednání § 24, č. 2 z. o. r.).
Druhý případ vojenské zrady je trestný jen za války. (Analogická jednání za
míru spadají zpravidla pod § 22 a 24 z. o. r.) Je to opatřování prospěchu nepří
teli nebo působení škody branné moci nebo vojenským podnikům republiky
nebo jejímu spojenci a služba (třeba ne vojenská, tedy i na příklad lékařská)
v nepřátelském vojsku.
Zrada státního tajemství je trestná jen tenkrát, bylo-li státní tajemství (úmyslně
nebo nedbalostí) prozrazeno cizí moci. Při vojenském tajemství vsunuje zákon
mezi úmyslné a nedbalé jeho prozrazeni případ, kdy někdo osobě nepovolané
prozradí nebo pro ni vyzvídá vojenské tajemství. Vina spočívá ve vědomí,
že se tím ohrožuje obrana republiky. O beztrestnosti vojenské zrady pro účinnou
lítost platí stejné zásady jako při úkladech (§ 27 z. o. r.). Při zločinu vojenské
zrady je použití mimořádného zmírňovacího práva vždy vyloučeno, při pře
čínu (jako ostatně i při přečinu zrady státního tajemství) vždy přípustné.
Ve všech případech zrady, vyjímajíc přečin vojenské zrady (z nedbalosti)
a prozrazeni vojenské zrady osobě nepovolané, je přípustné zabaviti část jmění
(§ 29, č. 3 z. o. r.) V případě zločinů podle § 5, č. 1, a § 6, č. 2 a 3 z. o. r.,
je přípustné zastaviti periodický tiskopis ( § 34 z. o. r.). V těchže případech je zanedbání povinné péče přečinem (§ 42, odst. 3 z. o. r.).
Opomenutí, překaziti nebo oznámiti vojenskou zradu, se trestá podle § 12
z. o. r. Při vojenské zradě podle §6, Č. 2 a 3 z. o. r. (prozrazení vojenského tajemství cizí moci nebo nepovolané osobě) trvá tato povinnost i potom, když byl
čin spáchán nebo když bylo od něho upuštěno.

158. Příbuzné činy.
Nedovolené najímání vojska

(§~2

z.o. r.) je doplňkem

kvojenskézradě

poďk16~-Ci~2z-:-O:-r~;-zaválKy j etin· ipravidla .zíočínempódIe§{)~Čj,2z.o.J:.
N~<:Ioyolenézpravodajství

(§ 23 z. o. r.) doplňuje předpis§ 6, Č. 3 z. o. r.
Ohrožování obrany republiky (§ 24 z. o. r.) je přečinem resp. pfestupkem, za
nímž se velmi často skrývá přípravné jednáni k § 6 z. o. r. Př~činemje dopravení
válečného materiálu (zvláště zbraní a střeliva) do ciziny bez dovolení (tedy jednání,
jež za války zpravidla spadá pod § 6, č. 1 z. o. r.). Přestupkem je nedovolené zhoto-

V;ť;nÍ, rozmnožení, ()patřenía uveřejnění zařízeni~nebo opatřenínaQ]:11:?J1JtTSpubli

ki-O Zío~čfň:lÍ~neoprávněného

zapojení
do státního telegrafu
vizj) 7 zák"č. 60/23
. . . ....
... -....
. ... _.........................
.............
Sb., nízec.·~232.0hrožování bezpečnosti republiky užívánÍrnPoštovních holubůje
tréstné podle § 10iák. o poštovních holubech Č. 2j24· Sb. jako přečin, jestliže
nekuo·-UZIvapoštovníeh holubů, ač ví nebo může věděti, že jich užitím nebo
způsobem toho užití ohrožuje bezpečnost republiky.
~.

~.~.~~._

Kohler: Hochverrat und Landesverrat. A. S. 1904, LI,130, 269; 1905, LIl, 15.
Černý: Zákon na ochranu republiky. Nákladem S. L. Pardubice 1926; Holub: Ochrana státu
za absolutismu, konstitutionalismu a republiky. V. 1925-26, VII, 7; Lepšík: Zákon na ochranu
republiky s důvodovou zprávou. Nakl. Borový. Praha 1923; Milota: Zákon na ochranu republiky,
Guskova sbír. koment. zák. ČSR, sv. I. Kroměříž 1930; Miřička: O zemězradě vojenské podle
osnovy zákona trestního. P . 1895, XXXIV, 537, 609; týž: Poznámky k zákonu na ochranu
republiky. P. 1923, LXII, 161; Wierer: Vklady o republiku. V. 1927-28, IX, 129, 165.

Trestné

činy

.j
I

t

DtL II.
proti orgánům státni moci.
úvod.

159. Systematika.
Pod názvem ústavních činitelů odlišil zákon na ochranu republiky určité orgány :f'tpubliky od ostatních a poskytl jim zvláštní ochrany. tak~,ž~L~Egál1Y. státní
moci, jimž se dostává trestním právem ochrany, možno ~niti y=tí~!avní činitele"
korp?race projednávmlvefejiiýchvěd vládou svolané (§ 76), úředníky (§ 101,
od"sf: 2) "á"vrcnnostenské osoby (§ 68, odst. 2). "Qstavni činitelé jsou podle zákona
l1!LQf!1!:~llu_!~PlJbliky: p~den~J~~Ql~~yDehCl_ !1á!l1ěstek), 2:~konodárIlÝ slJor,
vláda, guvernér Podkarpatské Rusi, kteří proti úplnému znemožnění své čin
nos ffjsou"jlŽaiiánerii§ 1,· č::2z. o. r~; dále2~k ovšem v_různém rozsal1:tIpožÍ\Tají
zv!~štni ochrany předseda vlády, člen vlády, členzákonodar"ilého sboru a člen
státního soudu, a toi když již těchto úřadů nezastávají.
r:resid~llt!e21,!bJ!lqj~j<:č4IlaF: chráněIlproti usmrcení jednak proti tělesnému
Ro..šF:()z~nílegnak proti omezení své svobodyjednak:protr urážCe, osť:únCjen
proti usmrcenía určitým omezením svobody, vyji1!l~J!c:.předseduzákonodárného
sooru, člena státního soudu a guvernéra Podkarpatské Rusi, kteří jsou chráněni
1 proti tělesnému poškození:.

§ 1. útoky na ústavni

činitele.

160. Vražda ústavního činitele. -161. Tělesné poškození ústavních činitelů. -162. Spolčení k útokům na ústavní činitele. 163. Násilí proti ústavním činitelům neb osvojováni si jejich moci. 164. Urážka presidenta republiky. -165. HTubá neslušnost. -166. Pobul'ováníprotisněmovnám
a jejich hanobení .

•
160. Vražda ústavního činitele.
Pokud jde o vraždu ústavního činitele, omezuje se zákon na ochr. rep. jen . na
t9-,_žev-Y7 se zvyšují trestnísazby, pokud jde: a) o pokus, b) pomocpic.tyí
(vzdálené) a c) pokud jde o pachatele mladšího 20, staršího 18 let.

ó

Pokud tedy jde o. čin. dokonaný a o spolupachatele,. návodce. i

přímé

po-

~Lkyjzůstavá vplatnostiJ13lnr~~i. (argum.nadpis§ 7 z. o. ř.,~jenŽmrtoíI~

vymeziti tresty na některé útoky, nikoliv však vyměřiti nové skutkové podstaty).
Podle zák. Č. 91/34 Sb. ° ukládání trestu smrti, může soud, byl-li na osobách
a za okolnost! uvedenych v§ 7 zák. na ochranu republiky spáchán zločin vraždy,
mTsto trestu
clo:žítrtó1íkodož!.votnÍ těžký žalář .. Tresty §T37 a·· I 3i3,
resp. §152,odst.2 trest. zákona ~''X~.lljí tu, kgejdé presidentá:republiky,
na těžký doživotní žalář. Jen za polehčujících okolností umožněno v případě
pomocnictví, a to i při pokuse vyměřiti trest podle sazby 10-20 let, v případě
pomocníka mladšího 20 let podle sazby 5-20 let, nelze však snížiti trest pod
dolejší hranici těchto sazeb (§ 28z. o. r.). Použití mírnější sa~9Y (10-:-:-201et)je však
při pomoq:lictví vyloučeno tam, kde je pach.ateIei:i:i·osŮbalnIadší 20 let (jež podle
§ 52 trest. zák. nemůže býti trestána smrtí, takže je zde zvláště nasnadě, že starší
osoby jí použijí k provedení politického atentátu), ledaže by pomocník byl též
mladší 20 let. Při osobáchmladškh 18 let se vyměfítrest zavření pod.le§ 8
zákona Č. 48/31 Sb., a-tomeii14.:':"':'i6. rokem od 1-101ét, mezi 16.:....:::18.rokem
od 2-':":':151éi,ledaže by tu byly okolnosti, za nichž by u staršfchnebyl předepsán
trest smrti nebo doživotního žaláře; tu by se vyměřil trest zavření mezi 1-5 lety.
Zavraždění. presidenta republiky podléhá této přísnější sazbě, ať se děje
z c.i~Y.9.du jakéhokoliv, tedy i není-li čin v žádné spojitosti s úřadem presidentským (na-příklid 'vražda ze žárlivosti). Ovšem, president požívá této zvýšené
ochrany jén, pokud trvá jeho úřad. Bý-y~!ýpresident je chráněn jen proti útokům,
jež se stalypro výkonjeho pravomoci, ledaže by byl úřadu svého pozbyl z trestu
(výrokem senátu podle § 67 ústavní listiny).
S!ejně jako president jsou proti vražedným útokům zvýšením jednotlivých
trestních sazeb chráněni i předseda vlády, členové vlády a členové zákonodárných sbo.rů po dobu, po niž trvá jejich úřad, ale nikoliv (jako president republiky)
próiTkaždému vražednému úkonu,.JJ,ýbrž jen·proti takovému, jenž by se stal
pří výkoriU)eiich pravomoci, pro tento výkon nebo pro jejich činnost v životě
politickém. rři výkonu a pro výkon jsou mimoto stejně chrlj,něni guvernér
Podkarpatské Rusi a člen státního soudu.
Pouplynutí funkce požívají tyto osoby, vyjimll~~!~ny zákonodárných sborů,
této oč-lirany jen v té míře jako bývalý president republiky, předpokládajíc totiž,
Že se útok stal pro výkon jejich pravomoci a že nebyli svého úřadu zbaveni
trestně nebo disciplinárně. Př!.§.l:llšný je státní soud (§ 36 z. o. r.), proti cizincům
platí zásady ochrany (§ 38 z. o. r.).
.~ ...

°

Tělesné

poškození ústavních

činitelů.

Tělesnépoškození ústavních.c:~nitelů (§ 8 z. o. r.) y~ezuje, pokud jde o ústavn.í
činiťeTe-pravějirienované (vyjímajíc. členy zákonodárných sborů), ~ta1J;fě

zľočin těžkého ublížení na těle a mění tedy předpisy § 152 a 153 trest. zák.
'Úmyslné poškození na těle těchto ústavních činitelů. je zločin, a to pokud
jdeo1aktivriího) presidenta republiky vždy, pokud jde o ostatní~ za stejn.ých
podmínek, za nichž vražedný útok podléhá přísnějším trestním sazQám § .7 z, 0,
Trestní právo 10

zákonpdámých sborů se této zvýšené ochrany dostává jenpředseqovi,
jeho pravomoci a pro tento výkon. Bjyalý-presidentrepllbIiky,
pJ~Aše(fa~~lhidy neb členv1iidy, guvernér Podkarpatské Rusi a člen státního
~oudupoživiríteto zvýšené ochrany, stal-li se útok pro výkon pravomoci.
F;valifi1fovariépř.ípady jsou, když vinník způsobil svým Čil1emJěžképpškpzení
na těle nebo smrt (tedy i případ zabití podle § 140 trest. zák.), ještě přísnější
paK~ttést~(p~}slípadě doživotní žalář) stíhá toho, jehož úmyslse neslk těžkému
poškození na těle.
-Privilegovaný případ je, že zde šlo o pachatele mladšího 20 let. Rříslušnost ..
st.ág1,1li:ó~soudu·vymezl..lje§36 z. b.r.; proti cizincumplatípodle§38 z. o. r. zá- .
sad~ ochrany;
.
Z

členŮ

áto~ren při výkonu

)(~

k útokům na ústavní činitele.
Jako. samostatnou podstatu stíhá zákon na ochranu republiky v§ 9 pří
pravnejeaíián:fk Íltokům na ústavní činitele,spočívající:ve spolčeník. tomuto dli (komplot i tlupa) a-120dpoře takového spolčení nebo jeho účastníků.
Podněcování k těmto zločinťini nebo jich schvalování zakládá kvalifikqvaný
:rĚil2.~d (zločin) ~!~11 podle § 15 a 16 z. o. r. (přípustnost zastaviti tiskopis § 34
z. o. r., tisková nedbalost § 42 z. o. t.), opomenutí oznámiti nebo zabrániti (a to
i, jde-li jen o spolčení), s~trestá podle §~ 12~z. o. r. ÚČÍ1!ná lítost činí -ÓČastenstvÍ
~.~..:?.t::::ď. ,::,:,;,-.u k útokům na ústavní činitele beztrestn~apodmínék§27, Č. 2 z. o. r.

162.

Spolčení

Násilí proti ústavním činitelům nebo osobová;;/'si jejich moci.
Předpis § 10 z. o. r. má chrániti svobodu rozhodování ústavních činitelů (tedy
právní statky, jež, pokud jde o ostatní orgány státní moci, jsou chráněny před
pisy § 68 a 81 trest. zák.).
Čin spočívá v použití násilí a je dokonán již použitím násilí. Vina spočívá
v úmyslu působiti v určitém směru na výkon pravomoci těchže ústavních čini
telů, kteří požívají i ochrany podle § 7 a 8 z. o. r. (presidenta republiky, předsedy
zákonodárného sboru a guvernéra Podkarpatské Rusi), mimoto: zákonodárného
sboru, předsednictva, výboru nebo jeho komise a vlády; nepožívají však této
ochrany členové zákonodárného sboru (na které se též nevztahuje § 8 z. o. r.) a čle
nové státního soudu. Působením na výkon pravomoci se rozumí též bránění nebo
maření tohoto výkonu, nikoliv však (aspoň pokud jde o presidenta republiky,
zákonodárný sbor, vládu a guvernéra Podkarpatské Rusj) úplné znemožňování
ústavní činnosti, jež spadá pod § 1, Č. 2. z. o. r. Zdayýkon, který má býti vynucen, je
po právu, anebo výkon, kterému se má zabrániti, proti právu (pokud by ovšem
spadal do abstraktní kompetence onoho orgánu, poněvadž jinak by nebyl činný
jako "ústavní činitel"), je nerozhodné. Je-li tu právo vynutiti nebo zabrániti,
nelze mluviti o násilí. Vyšlo-li násilí ze shluknutí, může konkurovati s § 10, č. 1
z. o. r. § 68 nebo 73 trest. zák. V poměru k § 81 tr. zák. je § 10 č. 1 z. o. r., normou. speciální, takže konkurence je vyloučena (vzhledem k vymezení násilí
v §'38, Č. 1, z. o. r. spadá pod § 81 tr. zákona a ne § 10, č. 1 z. o. r., jen nebezpečná hrozba jiným zlem, než neodkladným násilným činem).

II

Osobováni si moci ústavních činitelů se lze dopustiti nejen proti presidentu
republiky, zákonodárnému sboru, vládě a guvernéru Podkarpatské Rusi, nýbrž
i proti sboru, vykonávajícímu trestní soudnictví (revoluční tribunál) nebo veřejnou správu. Cinnost spočívá v protiprávném
této moci ať jednotlivcem
nebo skupinou osob. Osobování si moci samosoudce nebo jednotlivého správního
úředníka spadá pod § 199 b) tr.

164. Urážka presidenta republiky.·
Předmětem ochrany ve smyslu§ II z. o. r. je zájell1 státu navážnostijeho
hlavy. Předmětemlíioku je (úřadujíd) president republiky: Cinnostsp6číva:
a) v ublížení na cti (t. j. snížení jeho vážnosti) YÝ"!~E~~oll zl#l0.11akládání
nebo ji:iiyfu~ziiéucH,~ajidm projevem (slovním nebo symbolickým) nebo uvedením
presidenta ve veřejný posměch a
b) veyill ěni (z určitého jednání), pfLs:~m~yša}{'pachateI mu.sf..míti vědomí,
Ž~_!!J:l1yážně ohrozí jeho čest (ne tedy kritika ve slušné formě a v oprávněném
zájmu, na př. jde-li o opětovnou volbu presidentovu nebo o projednávání návrhu
.
na zvláštní nějaký projev úcty).
. Ublížení na cti se musí státi přede dvěma nebo více lidmi, při vinění stačÍ,
stane=lfse- vuči jitié6S6běi1ežjepxesideiiC
...... .
- cffi--se-stává přečInem,. stal-li se veřejně (§ 39, č. 2 z. o. r.) p..ebOlťáři v.tvář
p~é'lldeniu republiky, opětovně přede dvěma nebo víc;~ lidmi
různých
přIIežitostech (to platí i o vinění) n_~l:l2spo~ívá:-1i,projev hrúbě zneuctívajíd
v ____ztýránÍ (předpokládajic ovšem, že toto ztýrání nedostoupilo stupně
poškozeni na -těle [§ 8, č. 1 z. o. Ll).
Důkaz
a omluvitelného omylu (§ 7 zák. o ochraně cti, č. 108/33 Sb.)
příslušnosti
§ 36, odst. 4. z. o. r.

v.

165. Hrubá neslušnost (§ 20 z. o. r.).
Rušeni výkonu těch ústavních

či:nit~Iů.:> kteří.

jsou proti

násilichráněni.§1D,

Č •.. 1-2. o.-i .(presidenta republiky, zákonodárného sboru, jeho předsedy:nebo před
sednictva, výboru nebo komise, vlády, jejího předsedy nebo člena nebo guvernéra

Podkarpatské Rusi) je přestupkem, děje-li se hrubou neslušnosti v úmyslu snížiti
vážnost.
Rovněž přestupkem je potupení jména republiky, jejího znaku, vlajky nebo
barev, vypodobnění presidenta republiky nebo jich poškození nebo odstranění
v úmyslu, aby tím pachatel snížil vážnost republiky nebo presidenta republiky.
Pobuřování proti sněmovnám a jejich hanobení.
Zákonodárným sborům se dostává mimo zákon na ochranu republiky ochrany
proti veřejnému podněcování k nenávisti nebo opovržení čl. III. zák. č. 8/63
ř. z.;iákon na ochranu republiky byl ostatně čl. I. zák.
10. července 1933,
Č. 124 Sb. z. a n. o doplněn tak, že Národnímu shromáždění, jeho sněmovnám,
předsednictvům, yýborům a komisím se dostáva i ochrany proti hanobení ve
smyslu § 14 (viz nahoře č. 142.)

166.

z

Proal: La criminalité politique, 1908; Rodiere: Le déJit politique en droit fran\;ais" 1981;
Lombroso-Laschi: Le crime politique et les révolutions, 1893; Bader: Der Begriff des politischen Delikts nach schweizerischen Gesetzgebung und Praxis, 1900; Georgi: Das politische
Delikt 1910; Feuerbach: Untersuchungen uber das Verbrechen des Hochve-rrats, 1798; Etsch:
Die Vorbereitungshandlung zum Hochverrat, 1909: Makowski: Zbrodnie stanu, 1923; Routier:
L'espionage et la traruson en temps de paix et en temps de guerre,1913; Lass: Der Vertragsbruch des Armeélieferanten 1888; Rappaport: Propaganda wojny zaczepnej jako delictum juris gentiutn, 1929.
//

§ 2. Útoky proti jiným

orgánům

státu.

167. Veřejné násilí proti korporacím. -168. Osoby vrchnostenské. -169. Pozdvižení a vzbouření.170. Veřejné násilí násilným vztažením ruky na osobu vrchnostenskou. - 171. Shluknutí. 172. Míšení se do úředního úkonu. - 173~ Pobuřování proti úřadům.

" /'
161. Veřejné násilí proti korporacím.)(
Zájem na bezpečnosti státu vyžaduje, aby i těm orgánům, jež nejsou zahrnuty
v zákoně na ochranu republiky do kategorie t. zv. ústavních činitelů, se dostalo
'Ochrany. Zákon tu rozeznává, zda je tímto orgánem korporace nebo jednotlivec.
Předmětem útoku při zločinech podle § 76 a 78 i 80 jsou:
1. Shromáždění k projednáváni veřejných věd vládou svolané (na př. zemská,
obecní zastupitelstva), soudy a jiné veřejné úřady;
2. korporace zákonně uznané a shromáždění, jež se konají za spolupůsobení
nebo pod dohledem veřejného úřadu (na př. obchodní a jiné zájmové komory,
ale i spolky, jež se nezabývají věcmi veřejného zájmu a shromáždění konaná
podle zákona o shromažďovacím právu).
Vzhledem na široké vymezení předmětu útoku pod 2. (§ 78), nenáleží tento
čín vždy mezi činy mířící pr~ti .státním orgánům; někdy patří i mezi činy
mířící proti výkonu státoobč~nských pr~v (spolkového a shromažďovacího práva);
viz níže č. 229.
Zločinná činnost spočívá v tom, že pachatel násilím brání těmto sborům
v jejich sestoupení nebo v jejich působnosti (tedy vůbec znemožňuje, aby pů
sobily), nebo že nebezpečným vyhrožováním hledí působiti na jejich usnášeni
(tedy omezuje svobodu v jejich rozhodování).
V § 80 zachycuje zákon i nedokonané svádění k těmto zločinům, stalo-li se
veřejně, a to na rozdíl od § 9 i tehdy, nevybízí-li se k činu individuálně určenému.
168. Osoby vrchnostenské.
I státním orgánům, které nejsou ani ústavními činitelL~_n~. korporacemi, s~
dostl:yá zvláštní ochrany. Podle širokého, ostatněJen-příkladného-vymezení
§68,odst. 2,a zákoml pozdějších ftejde tu jen o úřední osoby,t. t~,kterÝ111
je svěřeno nějaké rozhodování ve verejriych věcech ("obstarávají práce vlády",
rroIj;nybřZioórgaIlyvykonné, které jen plní příkazy ú,ře4níchorgánů, ~to
i když (jal;:o·r~silÍ, polnI hlkiači) jsou ve službách soukro1Ilý<::h. Podls:_.§fí8 zák.
o·trestním soudnictví nad mládeží čís. 48}31 Sb. sem patří za určitých okolností
iz~stÍ1pcové- a orgány pomocných zařízeni pro soudní péčio. mládež. Někdy

z~on

požaduje k tomu, a!?l. osoba tyto služby konající bylapo(Ipit§!ihQll),1~b"0
uniformou nci)o-odznakem; to je otázka, již v každém případě
je řešiti podle zvláštních předpisů o tom neb onom oboru veřejné působnosti
vydaných.
Rozumí se, že i~ ústavní činitelé, pokud se jim nedostává zvláštní ochrany,
požívají ochrany jako orgány státu. [
.
~Sporné je, zda ochranypoživá i osoba, jež byla vrchnostenskou osobou při
brána k pomoci. Rovr:iěrsp~oriia je otázka, zda této ochrany požívají} orgány
ciiího státu. Mám za to, že ano, poněvadž v případech, kdy státní orgán si po
právu přibral pomoc, učinil v tomto směru pomocníka orgánem státu, v druném
případě pak vyplývá z uznané zásady teritoriální svrchovanosti, že i cizinec
podléhá státní moci místa pobytu, takže orgánové tohoto státu jsou - pokud
se drží v mezích své abstraktní kompetence - jeho "vrchností".
Státní zájem vyžaduje toho, alJyvrchnostenské osoby byly chráněny proti
činům, jimiž by se jim bránilo vykonávati svěřenou funkci nebo jimiŽ by se
omezovala jejich svoboda nebo jimiž by byl rušen jejich výkon.

b)TlaV-yziiČena

Hubáček: Státní obilní úřad jest úřadem; jeho orgány požívají ochrany § 68 tr. z. Čas. 1920

III, 2l.

Jednotlivé skutkové podstaty jsou:

169. Pozdvižení a vzbouření.
Definice pozdvižení je v §68. Srocení je vědomá součinnost většího počtu
osob. JiŽ samým srocením je čin dokonán, třebaže by se pachatel i jen přidal
pruběhem srocení (§ 69). Úmysl se může vztahovati na jakýkoli násilný odpor
proti vrchnostenské osobě.
l):est je odstupňován jednak podl~Jll!Iosti odporu jednak podl~ toho, jde-li
o pobuřovatele nebo o ostatní spoluvinníky.·
~-~
Po:iaYiž.e~Lse:t11~l}íye vzbouření podle § 73, <ioš1g:-1Lpřesnapomenutí úřadu
k_~1<:lltečllérnu násilí a by16:"lCk sjednání pořádku třeba mimořádn{moci (na
příklad vojenské asistence).
Bylo-li povstání ozbrojeno a stalo-li se v úmyslu ohroziti vnější bezpečnost
repúbIiky;spadá pod § 3, č. 2 zákona na ochranu republiky.

Veřejné násilí násilným vztažení~~y na vrchnostenskou osobu.
Předmětem

útoku je i tu (§ 81) kterákoliv vrchnostenská osoba. Vrchnostenskou
osobou je ovšem osoba určitou pravomocí vypravená jen dokud se drží v rámci
této (abstraktní) pravomoci; zda je výkon v konkretním případě po právu, je
pro ráz osoby jako vrchnostenské bez významu, a tedy násilný odpor proti
takovému úkonu je trestný. Činnost spočívá buď v násilí, mířícím proti osobě,
nebo v nebezpečné pohrůžce. Úmysl se vztahuje buď na zabránění nebo na vynucení nějakého úkonu.
Kvalifikační momenty jsou: stal-li se odpor se zbraní, čímž se tu rozumí jakýkoliv předmět, jehož pachate1užil jako prostředku odporu (sůl hGzená do očí),

dále byla-li vrchnostenská osoba na těle poškozena neb zraněna (proti § 153
tu jde o speciální případ, tedy ideální konkurence je vyloučena), konečně mířilo-li
. násili k vynucení úkonu.
171. Shluknutí.
Přeči~.~l~1:l~g1:ltJ.~~~iyá (podle § 279) U~~.~~l1ě.k:~() ..YY1Jí?Lpr~ti LÍkonll

vrcmiQ~ten~.k~osol::lyyic:e

Jiclí.lc.. §pQlečné p()mod nebo . zprotiveni se, nebo že
takovéhoyybí<inuti uposlechne (§ 280), !l~.QQ._~~ někdo neuposlechne rozkazi.i~·vča:s·vefejného nepokoje vydaného, aby zůstal každý doma a .své domácí
lídi doma držel (§ 281, 282), nebo kďo při jakémkoliv shluknutí (vyjímajíc oko1lliršn;za}terých se shluknutí stává pozdvižením nebo vzbouřením) neuposlechne
rozkazu stráže, aby se účastníci shlllknutí rozešli. Kvalifikovaný přÍj::mdjehádka
s vrili!1~()~~~.l1§l<()ll.()s()Q()ll Z_~.9Jwlností právě uyedených-C§~284T· -někdo

172. Míšení se do úi'edního úkonu.
Podle § 314 _dopouští se přestupku, kdo se jakkoliv míchá, t. j. bezprávně
za.sahuje do úředního úkonu vrchnostenské osoby v úmyslu, aby mu překážeT.
~í tu ovšemjítio úmysl zmařiti násilím úkon nebo naň vlivně působiti.
Jako zvláŠtnipřlpad toh~topřes!upku (argum. v. "jiným způsobem") stíhá
§ 3T2-uiážlzuvrcllnostenské osoby. Liší se od § 314 tím, že prostředkem pře
kážení je tu urážka slovemnébo skutkem. Urážka slovem je verbální i symbolický
projev, znehodnocuj-la vrchnostenskou osobu, třeba by tu nešlo o urážku na cti
podle zák:óochraně cti č. 108/33 Sb. Ur~žka skutkem je znehodnocující čin,
provedený na osobě (zlé nakládání), nebo hrozba jím.
v·~iiotliyýchspeciálních zákonech se trestájako přestupek neposlušnost proti
vr~~l1os;enským osobám re~p. překažex;.i j,ejic~ výkon~ (viz §~~~ák. o přímých
damch c. 76/27 Sb., § 9 zak. o potravmach c. 89/97 r. z.,/~ 1b zak. o obchodu
máslem čís. 26/02 ř. z., § 33 zák. kartelového, Č. 141/33 Sb., § 32 odst. 1. zák.
bankovního Č. 239/24 Sb., č. 54/32 Sb. a § 12 zák. o soutěži ve věcech peněž
nictví č. 44/33 Sb.)
173.

Pobuřování

proti

úřadům.

Úřady a jednotlivé orgány vlády jsou ostatně chráněny nejen proti násilí a míšení se do jejich úkonu, nýbrž v mezích § 300 i proti veřejnému pobuřování
a zIeličoval1Í,
Předmětem útoku jsou tu:
úřední nařízení a rozhodnutí,
státní nebo obecní úřady (počítaje k nim podle čl. III. a IV. zak. č. 8/63 ř. z.
i zákonodárné sbory, armádu a samostatný její oddíl),
jednotlivé vládní orgány, pokud jde o vedení úřadu,
svědek nebo znalec, pokud jde o jeho výpověď před soudem.
Činnost spočívá ve zlehčování veřejným haněním, posmíváním, nepravdivým
líčením,

popuzováni k nenávisti, k opovrhování a k

bezdůvodným

stížnostem.

I
Míří-li čin

proti

armádě

nisterstva~nar.() brany.

nebo jejímu oddílu, je k stíhání

třeba zmocnění

mi-

.

Kallina: Notwehr gegenuber Amtshandlungen, 1898; Suess: Der Gegenstand des Strafschutzes bei den Verbrechen der 6ffentl. Gewalttatigkeit (Grunhuts Zeitschrift 1899, XXVII,
391 n.; Flesch: Zur Lehre von der RechtsmaJ3igkeit der Amtsausubung 1906; Eisemann:
Der Aufruhr 1907; Henry: De la protection de la fonction et du fonctionnaire contre les
outrages et les violences, 1914; Schultz: Widerstand gegen die auswartige Staatsgewalt, 1881;
Sighele: Die Verbrechen der Menge, 1910; Goldschmidt: Ungerechtfertigter Vollstreckungsbetrieb, 1910.

DlL
Trestné

činy

proti jednotlivým státním funkcím.

§ 1. Trestné
174.

činy

Útoky proti bezpečnosti státu nebo -

H'4. Útoky proti

m.

proti

obraně

státu.

175. proti právům a. povinnostem občanským.

bezpečnosti

státu.
státu jsme s jiného hlediska poznali již mezi činy,
mířícími proti bezpečnosti státu. Patří sem výzva k neplnění zákonnýéh povinností podle § 15 Zák. na ochranu repuo1iky, svádění nebo pomáhání k vojenským
zločinům a naddováníjim podle § 21 t. z., nedovolené zpravodajství podle
§ 23 t. z., vojenská zr~da podle § 6 t. Z., nedovolené najímání vojska podle § 22
t. z. a ohrožování obrany republiky podle § 24 t. z. (nahoře č.143, 145, 157, 158).
l)estné_~illyproti obraně

175. Útoky proti právům a povinnostem občanským.
S jiného hlediska se musíme zabývati trestnými cmy, ohrožujícími obranu
státu
skupině trestných činů proti občanským právům a povinnostem (dole
Č. 234-237).
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176. Systematika. - 177. Křivé svědectví a křivá přísaha. - 178. Křivé udání. - 179. Nadržování. - 180. Neoprávněné uveřejňování zprávo jednání soudů ajiných sborů.

1't6. Systematika.
Trestné činy proti výkonu spravedlnosti se dějí jednak porušením povinnosti
vypovidati před soudem pravdu jednak křivým udáváním jednak nedovoleným
uveřejňováním během procesu i po procesu, konečně nadržováním zločinci.
1't't.

Křivé svědectví

a

křivá přísaha.

Křivésvědectví a křivá přísaha se stíhá jako zločin podvodu podle § 199 a).
Trestná čiÍmost se vztahuje vždy jen na výpověď před soudem, a to buď při pří
s.~žnémvýslechu stran podle§ 377 c. ř. s. Ci při vyjevovací přísaze podle § 47
a 48 ex. ř., nikoliv při místopřísežném seznání majetku v pozůstalostním řízení

podle § 114 cís. pat. č. 208/54 ř. z.), nebo při výslechu svědeckém, a zahrnuje
v sobě v obou případech nejen samu křivou výpověď, nýbrž i nabízeni se k ní,
u svědectví mimoto i ucházení se o ně.
Výpovědi před soudem kladou pozdější zákony na roveň výpověď před
patentním úřadem (§ 75 zák. č. 30/97 ř. z.), před určitými rozhodčími soudy,
před vyšetřovacím sněmovním výborem (§ 28 jedno řádu sněmoven č. 325,
326/20 Sb.), před kárným soudem (§ 11, odst. 3 zák. č. 147/33 Sb.).
Křivá výpověď před správním úřadem se trestá podle čl. 10. al. 5 zák. o organis~ci poI!:tlcké správy č. 125/27 Sb. (§ 57 vl. nař. o správním řízení č. 8/28 Sb.)
.
tímto úřadem,
křivě údaje před jinými úřady se stíhají, týkají-li se osobních poměrů vypovídajícího tak, že tím může býti uveden v omyl veřejný dohled, podle § 320 e);
jinak podle výše zamýšlené škody jako přestupek resp. zlačin podvodu podle
§ 461 a 200. Křivá výpdvěď před daňovými orgány se trestá podle § 198 zák.
o přímých daníchč. 76/27 Sb. jako přestupek, rovněž křivá výpověď před
ústředním smírčím orgánem, zřízeným podle zák. o soutěži ve věcech peněž
nictví č. 44/33 Sb.
Jacobsohn: Die Fiihigkeit zum Meineid, 1920; Liszt: Meineid und falsches Zeugnis, 1876;
týž: Die falsche Aussage vor Gericht, 1877; Harburger: Die Teilnahme au dem Verbrechen
aus § 159 RStG., 1887; Olshausen: Ůber die Strafwurdigkeit des fahrliissigen Falscheides.

AS, 1903, L, 8 n.;Alsberg: Vollendung und Realkonkurrenz beim Meineid des Zeugen und
Sachverstiindigen, 1906; Muhlfeld: Das Delikt des Meineides, 1907; Kuttner: Die juristische
Natur der falschen Beweisaussage, 1931; Hegler: Die Eidesreform, 1930; Hirsch: Der fahrliissige Falscheid, 1908; Liepmann: Der fahrliissige Falscheid des Zeugen, 1907.
K.: Jaký význam mají křivé _přísahy, zejména hledí-li se k přídavku: "velké vědomí
a upamatování". P. 1867, VI, 405; Stolla: O křivé přísaze a křivé výpovědi podle osnovy trestního
zákona z r. 1891. P. 1892, XXXI, 685, 721.-

178.

Křivj

,/~.

udání.

Křivé udání stíhá naše právo jako útok na čest pod jménem křivého obvinění
podle § 209, v němž označení činu (utrhání na cti) bylo změněno § 42, odst. 4
zák. o ochraně cti č. 108/33 Sb.
Trestná činnost spočívá v udání u vrchnosti nebo v obvinění, jež se stane
takovým způsobem, že by mohlo dáti podnět k trestnímu stíhání, vztahuje-li se
toto udání resp. obvinění na vymyšlený zločin. Zločin je vymyšlený, jestliže se
nestal tak, jak se věc udává, nebo že udaný jej nespáchal. Pachatel musí věděti,
že jeho obvinění je lživé; stačí ovšem dolus eventualis. Obvinění se může také
státi konkludentními činy (podstrčení corporis delicti).
Kvalifikační momenty (lest, nebezpečí, poměr k udanému) vypočítává § 210.
Obvinění nebo udání z přečinu nebo přestupku, i křivé vinění ze zločinu
(přečinu nebo přestupku), jež se děje jiným způsobem než jak předpokládá
§209, je pomluvou, po případě urážkou neb utrháním na cti podle ,§ 2, .3 zák.
o ochraně cti.

X

Wegele: Zur Geschichte der falschen Anschuldigung, 1892; Kramer: Das Delikt der
falschen Anschuldigung, 1900; Luppold: Die falsche Anschuldigung, 1907; Kraus: Zum
Wesen der falschen Anschuldigung, 1908.
Drbohlav: K pojmu "vrchnosti" v § 227 tr. zák. uh. (zločin křivého obvinění). P. o. 1928 XI, 1.

179. Nadržování.

Podle. § 6 se pokládá pomoc, PO_Č!lTll poskytnutá, za zvláštní zločin. ~g
p.omocL§212 přiřazuje inepřekaž<:;nt zločinu, .takže podle§ 211 - 219je
trestné nepřekažení zločinu, ukrývání a pomoc k uprchnutí osoby, pro zločin
zatčené. Zvláštní zákony k tomu přiřazují neoznámení určitých zločinů .. Před
mětem ochrany je tu státní funkce stíhati zločiny, jež se těmito činy maří neb
ztěžuje.

a) Nepřekaženíse musistáti úmyslně, tj7 pachatel musil znáti ty znaky činu,
jež jej činí zločinem (jen v případě § 12a6 al. 4 zák. na ochr. rep. je trestné
i nepřekažení přečinu, totiž kulposni vojenské zrady). E2'kulp~ním důvodem je,
že jde o blízkou osobu. Které osoby je pokládati za 13lízké,i V),]Jg?íXává §216.
Předpis § 212 platí subsidiárně. Nepřekažení určitých zločinů stíhá zákon
jako zvláštní zločiny, totiž:
podle §95 nepřekažení zločinu nakládání s člověkem jako s otrokem;
podle § 6 zák. o padělání peněz č. 269/19 Sb. nepřekažení paděláni peněz
podle § 1 (osoby blízké jsou tu zvláště vypočítány);
podle § 12 zák. na ochranu republiky č. 50/23 Sb. nepřekažení trestných
činů, uvecfenýchv § 1, 2, 6 až 9 t. z. (úklady o republiku a přípravy k nim,
vojenská zrada, útoky na život ústavních činitelů, tělesné jejich poškození a spolčení k útokům na ně). Pojem blízkých osob je tu obecně vymezen v § 39, Č. 4
tak, že osobami blízkými jsou ony, k nimž je ten, o něhož jde, v takovém rodinném neb obdobném poměru, že by újmu jimi utrpěnou pociťoval jako újmu
vlastní.
.
b) .Zvláštnízákony ve snaze, aby veřejnou mocí bylo včas zabráněno určitým
zločinům, u.kládají občanům za povinnost je oznámiti.
OpomenutTuČiiiitioznámení je trestné:
pod1e§ 9 zák. o třaskavinách Č. 134/85 ř. z. neudání zločinu podle § 4 (úmyslné
vydání života nebo majetku v nebezpečí užitím třaskavin), § 5 (komplot a tlupa),
a § 6 (přípravné jednání), v době, kdy mohlo býti nebezpečí odvráceno;
po4!~~§jL zák. o padělání peněz č. 269/19 Sb. za stejných podmínek jako
nepřekažení.

V případě padělání peněz a v případě vyzvědačství (§ 6, č. 2 a 3 a § 41, Č. 2
zák. na ochranu republiky) !Evá_povinnost k udání i po spáchání činu, v ostatních
případech § 12 jen dokud zločiny, tam uvedené, "se chystají".
Zájem státu na trestním stíhání je též motivem těch předpisů, jež ukládají
osobám určitého povolání za povinnost oznamovati určité skutečnosti, jež by
k trestnímu stíhání mohly dáti podnět a trestají opomenutí této povinnosti;
tak § 359, 372, 442,443,473,475,476,477.
c) Ukrývánípodle§ 214 zahrnuje vsobě čtveru činnost:.
tajení půtahŮ před pátrající vrchností, a to takových, jež by mohly vésti
k objevení zločinu nebo pachatele,
ukrývání zločince před vrchností,
přechovávání známých mu zločinců a

hovění

by je mohl překaziti.
zločince., podle § 307 přestupkem., jde-li
o ukryváríi pachatele přečinu nebo přestupku.
Exkulpační důvod, pokud jde o blizké osoby, plati i tu (§ 216).
cl) Pomahdňí k útěku osoby, pro zločin zatčené, se tý~ájak vyšetřovací tak trestnL
vazby. Činnost spočívá v tom, že pachatel1stí nebo násilím
íivezněnému útěk usnadní, nebo
vrchnosti po uprchlém pátrající překážÍ, aby byl předveden.
KvaJifikačním momentem je jednak tíže činu, pro nějž došlo k zatčení, jednak
poruŠení povinnosti pečovati o opatrování zatčeného.
Exkulpační důvod, že jde o blízkou osobu, tu neplatí; jde-li o osobu, uvězně
nou pro přečin nebo přestupek, je čín přestupkem podle § 307.
e) Maření ochranných opatření podle § 62 zákona o soudnictví nad mládežÍ,
č. 48j31 Sb., se týká osob, na něž byl uvalen ochranný dozor nebo ochranná
výchova (ústavní nebo rodinná) a dopouští se ho,
kdo vědomě zmaří nebo ztěžuje jeho výkon,
kdo svádí jiného, aby se takovému opatření vymkl nebo mu při tom pomáhá.
Čin je přestupkem trestným k návrhu poručenského soudu.
fjMaření soudního (ale i správního) vypověděni nebo vyhoštění neoprávně
nýnrnávratem se trestá jako přestupek (r'everse);?5?>i!e § 323 a 324.
g) Maření exekuce podle zák. č. 78/83 ř. z. vii dole č. 352.
h) Přečin schvalování trestných činů podle § 16 zák. na ochranu republiky
viz n~hoře č. 144.
Čín

jejich

schůzkám, ač

je zločiIle!TI.,jde-li o ukrývání

Hofmann: Die Gefangenenbefreiung in ihrer histor. Grundlage sowie in rechtsvergl.
und dogmat. Darstellung, 1903; Mayer: Die Befreiung von Gefangenen, 1900; Brugger:
Die Befreiung von Gefangenen nach dem deutsch. St. G. B. und dem schweiz. Vorentwurf, 1908; Gretener: Begunstigung und Hehlerei, 1879; Nieland: Úběl' Zusammentreffen
von BegUnstigung und Teilnahme, 1892; Mehlich: Verteidigung und Begunstigung, 1910;
Begunstigung durch Vortater und Vortatteilnehmer, 1914.

/180. Neoprávněné uveřejňování zprávo jednání soudů a jiných sborů.
'~é,.,-,~.'Neoprávněné uveřejňování zprávo jednání soudů je trestné jako čin, ohrožujícLvýkon justice ať možností vlivně působiti na rozhodnutí soudu, nebo
mařením řízení předčasným vyzrazením, neb ohrožováním svobody soudcovského
rozhodování vyzrazením tajného hlasováni. Ze. stejných důvodů trestá se též
neoprávněné uveřejňování zprávo jednání
sborů.
Sem náleŽÍ:
a) přečinpodle čl. VII. zák. č. 8/63 ř. Z., jehož se dopustí ten, kdo uveřejní
!Ě~.e!.n·q8ž~!2y~d spis dříve, než byla přednesena obžaloba v111a.~nim 'přelíčení,
úe15oobs1l'h 1isťin~ tvořících součást trestních~pisů, dříve, než se jich v hlavním
přelíčení užije, nebo než se skončiiO'řfžeňi( .. . . ..
.
.
b) pLe.čiIl podle čl. VIII. téhož zákona, jehož se dopouští ten, kdo v tiskopisu
rozebírá moc průvodů, pronáší domněnky o tom, jak řízení dopadne,-neb'6"'p"ře"
vrací výsledky procesu, a to takovým způsobem, že by to na veřejné mínění
mohlo míti účinek, předbíhající výroku soudu;

jinych

c)J2festupek § 18a zák. z 10. čeryence 1933, č. 126 Sb. z. a n., (!i~,oyé novely)vsunutfzák. z 10. července 1934, č. 140 Sb. z. a n., jehož se dopustÍ, kdo
uveřejní!~ke11lob..§1lhj~<:!ná!1í zákonodárného sboru, jeho výboru nebo komise,
které bylo podle jednacích řádů Idův~rnénebo o němž bylo podle jednacích řádů
usneseno~ že se neuveřejní, nebo obsahispisu, který byl nebo má býti předmě. únúdishjěcin~n{ je-II- podle zákona duvěrný, nei292:'pl~á'\Tuo ur~ité věci z jedrllirrLv:Iády nebo sboru členů vlády, ustanoveného k projednávání vládních věd,
nebo obsah spisu, který byl nebo má býti předmětem jejich jednání, jestliže se
vláda (sbor) výslovně usnesla, že taková zpráva nebo obsah takového spisu nemají býti z důležitého zájmu státního uveřejněny, a původce zprávy o takovém
usnesení věděl;
obsah k!l.ll4}1.L~_oJ1.gJ1,pokud při _něm byla veřejnost vyloučena, nebo zprávu
o hlasovánísoudu;(dmnahrazéríy§30~fa § 264 voj. trest. ř~ č. 130;12 ř. z.);
obsah jednání 'y~řej!1~l!Q ~b.oÁJ.Wrebo úřadu, pokud uveřejnění je zákonem
~loY}1ě_~~M:záno.
Rovněž se trestá za přestupek, když někdo v tisku~aké.ehlášení za
rozhodnutí, opatření nebo projev činitelů právě uvedených, presidenta republiky, jeho náměstka, vlády nebo předsedy nebo člena vlády jejím jménem.
d) pokud jde ()~~~ povolané podle zákona číslo 124/24 Sb., změ
něného zák. č. 108/33 Sb. a republikovaného vyhláškou č. 145/33 Sb. souditi
urážky tiskem, dopouští se přestupku podle § 23 a 25 t. zv. kmet, jenž poruší
1]11~enlivost o obsahu tajného přelíčení a o obsahu porady a hlasování soudu;
e) podle § 60 zákona o soudnictví nad mládeží č. 48/31 Sb. se dopouští pře
ŠÍnll' kdo uveřejní ve zprávě o tres~ném činu, spáchaném mladi~J:V()"l1~ OSODOU~
-"neDo o řízení proti ní konaném, její .jméno nebo jinéok61nostr;"znlchilZe souditi na její osobu, nebo kdo uveřejni podobiznu mÍadistvého provinilce.g~:
_kulpitf1!tAť1vod: stalo-li se uveřejnění pro účely trestního řízení nebo se svolením
s6udifhebo státního zastupitelství.
podobných motivů (aby se uveřejněním provinilcova jména nebo podobizny
nebudil pocit falešné pýchy z činu) se trestá:
f) podle § 16, odst. 3, zákona na ochranu republiky č. 50/23 Sb. za přestupek
t~l1)kdo do roku po spáchání útoku na život ústavních činitelů nebo jejich těles
ného poškození (§ 7 a 8 t. z.) uveřejní,JJachatelůvobraz. Exkulpační dúvod:
stalo-li se tak pro vědecké účely nel551lažádost--1iřacfúpr"ollčely trestního řízení.
(Viz i přestupek uveřejnění spisů nebo jednání čestné rady podle zák. o lékař
ských komorách č. 113/29 Sb.);
g) v zájmu o zvýšení úrovně tisku stíhá § 18b zák. č. 126/33 Sb., doplněný
zák. č. 140/34 Sb. pro přestupek toho, kdollveřejni v periodickém _tiskopise
zprávu, článek nebo vyobrazení z běžnéhodenního života, které se týkají urči
tého trestného čínu proti životu, tělu nebo majetku nebo pohlavních věd a nad,"
pi sem, způsobem podání nebo vnější úpravou hoví hrubé touze ~~i~~"~~:~
nebo pohlavnímu podráždění, nebo oznámení, které se týká
~
pohlavního života, a způsobem, jakým bylo sepsáno, jest s to vzbuditi J2()horšení
nebo uraziti stud.
ď
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181. Osobování si úřadu nebo veřejné funkce. - 182. Falšování veřejné listiny. - 183. Zlehčování úředních nařízení nebo rozhodnutí. 184. Bezdúvodné stížnosti. - 185. Protizákonné
ohlašování. - 186. Porušení patentů. - 187. Dělání úředních pečetí. - 188. Přesazení mezníků. 189. Klamání úřadu .. - 189a. Pletichy při zadávání veřejných dodávek a prací.

181. Osobování si

úřadu

nebo

veřejné funkce.

QS2.tClYA!!L!'ii..úřacl:u I!~iJo v.~řé:j;g~JqJJ~Ce)i~ stíhá podl~§ 19~bj~ko.zJ~
podvodu (viz č. 355), jegliže n.~kg() .. prQtip1:ávněn~....s~be.1?~ř.~.cl1a1:akter
veřejného .úředníka nebo lžiVě~předstírál1ějaký vrchnostenský příkaz nebo ně- .
jaM zvláštní právo, jež prý obdržel. .od veřejného úřadu. ~ení,..lLtu...Jlmy$l1L
~itLtlěkQiiiid.kQ41l..5j~~~iJLP1~Hgpls~illP()ql~ .. § ~Q9L
Za podmínek § 10, odst. 2 zákona na ochranu republiky č. 50/23 Sb., je
zločinem osobování si moci ústavních činitelů. Svémocný vpád do cizího ne.
movítéliostátku se trestá podle § 83.
182. Falšování veřejné listiny.
Falšováni veřejné listiny, nějakého veřejným úřadem zavedeného pozname.:l),ánf kolkem, pečetí nebo známkou, je rovněž případem podvodu podle § 19~.<1.
Ls!i,:,~ jednání spočívá v užití takové listiny atd. Úmyslem je způsobiti škodu,
třebas ne majetkovou, na př. škodu státu znemožněním nebo stíženÍm výkonu
jeho pravomoci, nebo poškození účelu, k němuž směřuje státní funkce. Není::U
toh()to úmyslu, spadá čin pod § 320 f. Yeřejná listina je ta, jež byla vystavena
veřejným úřadem nebo orgánem v oboru jejich působnosti. Může to být i cizozemská listina. Vylákání nepravdivého osvědčení není falšováním. E,Qvněž ne na rozdíl od soukromé listiny - PQ~!.?-.čení veřejné listiny; p9tlačení listiny
o právních poměrech republiky k jinému státu je proradou podle § 4 zákona na
ochranu republiky (viz nahoře č. 145).
Kissich: o padělání veřejných listin podle trestního práva dříve uherského a podle
ných osnov trestního zákona československého. Věst. 1927, III, 24.

183.

Zlehčování nařízení

18.:1,.

Bezdůvodné

úředních

rozhodnutí.
ZlehČQvánÍ naří?ení lleboúředních rozl1()dnutí jepřípad přečinu pobuřov~ní
podle § 300, děje-Ii se veřejně, a to haněním, posmíváním, nepravdivým udáyáním nebo převnicováním skutečných příběhů ev. nahoře č. 173).
Přestupek

,

nebo

příprav

stížnosti.
svádění k bezdůvodným stížnostem je vymezen v § 301.

185. Protizákonné ohlašování.
~f"e.§tupku Ca stalo-li se tiskopisem, přeJ~iuu) protizákonného ohlašování se
d.ClPllstil podle § 309, kdo nějaké ohlášení, o něrrižvěděl nebo z dostatečných
měl za pravděpodobné, že jest zcela nebo zčásti nepravé, falešné, roz-

trušuje nebo rozšiřuje jako výnos veřejného úřadu. Tento předpis byl zrušen
§ 19aiák. č. 140/34 Sb. a nahrazen novým § 18a, č. 2 zák. č. 126/33 Sb.
(tiskové novely) (Viz nahoře č. 180 c. in Bne.)

186. Porušení patentů.
Přestupku porušení patentů a nařízení se podle § 315 dopouští, kdo úřední
vyhláškustrhne, roztrhá nebo jinak poruší. l)::estnost je odstupňována poglť:
toho, zda se čin stal z lehkomyslnosti nebo svévole, či stal-ll se v. úmyslu potupiti úřad nebo zabrániti vyrJáŠení.
J:()<iQbl,lLs~~Jrestá.podle § 316 svémocné otevření úřední pečeti, p0<lJJ,ížse
chovají písemnosti nebo jiné věci.
~187.

Dělání úředních pečetí.

Dělál}Lúfedních pečetí bez povolení se trestá jako přestupek podle § 330,
poklid·· jde o úřední puncovní značku podle § 35 puncovního zákona, č. 2/28
Sb. (O maření exekuce jako vsaženÍ do výkonu státní moci viz § 1 a zvlášť § 3
zák. č. 78/83 ř. z., dole č. 352.)

188.

Přesazení mezníků.

Přesazeníneboogstranění mezníků je případem podvodu podle § 1.99 e.
Lstivé jednání je právě v potlačení tohoto průvodního prostředku o právech
k nemovitosti. Dále sáhajícího úmyslu poškoditi netřeba. Mezníkem je jen
značka vsazellá aktem strany vížícím. Napodobení mezníku je falšováním listiny.
Odklizení nebo posunuti prozatímních hraničních značek, postavených obecním
úřadem k zajištění rozsahu požadovacího práva pachtýřova, je přestupkem
§J5já~gna ze 27. května 1~J9,č.318 Sb. z. a n.

189. Klamání úřadu.
Klamání úřadu tak, že tím může býti uveden v
z::t_podmínek a způsobem uvedeným v § 32D e.

omylveřejný

dohled, se stíhá

Laza: K výkladu § 320 e tr. z. Zpr. 1909, XVIII, 211; Trummel: O policejních předpisech
daných v příčině opovídání. obyvatelů a oznamování příchozích a sem hledících přestupcích
§ 320 lit. a) ad). P. 1887, XXVI, 109, 145.

189 a. Pletichy při zadávání veřejných dodávek a prací.
I='Jeticl1při:?;adávání veřejných dodávek a prací podl~:?;ák. z 19. června 1934,
.č. 1:nrSb. Z. a n., se d~()il~~í, kdo při dodávkách nebo pracích, zadávanycn
státem nebo jinou veřéjnoprávní korporací, se dopustí aktivního nebo pasivního podpláceni za to, že se druhý zdrží účasti na soutěži, nebo že se zúčastní
určitým způsobem, nebo vůbec se dopustí jakýchkoliv jiných pletich, které jsou
způsobilé přivoditi škodu veřejnému zadateli., Čin je přečinem, při výši škody
nad 20.000 Kč nebo zpětnosti zločinem. Čin ne;Jri:ře's'tii,fiii:oho, kdo iei zadateli
oziúíint a vznikla-li škoda, ji nahradí.

""i

§ 4. Trestné

vyměřováni J)~íJ.1:1ých

činy

i

daní.

190. Nepravdivé výpovědi. -191. Porušení povinnosti mlčenlivosti. - 192. Zneu:fiití da/íových
-193. P)<ekážení v mJstní prohlídce.

I
zápisů.

Trestné činy proti vyměřování přímých daní jsou vymezeny v § 198-200
zákona o přímých daních, č. 76/27 Sb. ~sou to:
,Nepravdivé výpovědi.
ér~~t;YJ.l~k nepravdivých výpovědi svědků, znalců, přezvědných osob. a odhadc:.Í1, Jehož se podle §198 t. z, tyto osoby dopustLy.~cIQ.rt1~_ nepravdívymi

~4~i~ž_1JčillLpl~(:L~Jli.Jl2Vě_~:rJ,Ýl1]LYYrt1~fov.ágtm.při11:ijTC:lidanf~Jrestánlm

zkrácení dallí,j~ou::-li tyto údaje§ tO:lll1ařitLvyměření danÍ. n~bQ1JlQ~~1:liJrestll .
trest uloží nesprávně nebo
neprávem.
".
nebo--zpi'isobiti,
-.- - - - . .__ že se,4~iíne!J0
.
"._~-"~.~~-,_.""'-'

191. Porušení povinnosti

,----,-,,-.~_.-~-~-

,

mlčenlivosti.

-:I:Jestg1?~e!<.EgE~~.e.llLQ()yjnlJQs1:i.m.1čen1iv.osti,j ehQžse_podl~j1~ílj:,:l,-d:9P()1Jštějí
~en·.Ý.řednifj_a,za.měs!na,nciYclaňových věcech, nýbrž ič!enové daňových

komlsTatrestních
senátů, ano.i\svědci;přézvedne
osoby,\znalci,"důvěrníci
a'zá....
.. - --\.-/,
..
,--gl.lJ?<;i stran; j~stli~.eprozradí neoprávněně výdělečné,' důchodové a majetkové
poměry poplatníkovy, o nichž zvěděli při vykonávání své funkce.
"._,--~--"-'--.-'-"~'---'_
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192.! Zneužití daňových zápisů.
Př~st~pJ~ll zneužití daňových zápisů se dopouští podle § 199, odst. 2 t. Z.,
kdo zneužijécíkolností, týkajících se výdělečných nebociůchodových poplatníkových poměrů, jež jsou patrné ze zápisů. k veř.ejnén1U nahlédání vyložených~
k"nevraživým Ótokům ··.oplatníká, daňovOl.l/);e.n11Si nehajejmo člena, a to
ve(yeřeJném shromáž
nebo v(J1skopise; ~v tomto případě (t. stal-li se
tiskopisem), je čin přečinem.'
-'-'Tytočiny se stíliajfk návrhu1ninisterstva finand, dotčeného poplatníka nebo
člena komise nebo senátu.
_./"

193.

Překážení

Přestupek

§ 5.
194.

v místní prohlídce.
překážení v místní prohlídce je vymezen v § 200 t. z.

stné

činy

proti zachování

důvěry

Padělání peněz a cenných papírů. - 195. Neoprávněné vydávání
měny. -197. Napodobení mincí (přestupky § 325

v platidla.

bankovek. a 329).

196. Ochrana

194. Padělání peněz a cenných papírů.
Trestáni činů, do této skupiny náležejících, bylo upraveno zákonem z22. květ
na 1919,č.269 Sb. z. a n., ií111ž byla zrušena XI. a XII. hlava trestního zákona.
Předmětem ochrany ý-(! .záje1J:l_1J,~,QÍ1y~fe_yplatidla, nikoliv tedy již státní mincovní svrchovanost -ne'bo jen státní mincovní monopol. Zachovávati důvěru
158,

°

v platidla je z podstatných funkci státu, ať jde platidla vlastní nebo cizího
státu, aťjde přímo o peníze či o cenné papíry v oběhu peníze zastupujíd.,lr,()to
předmětem útoku nejsou jen kovové. i papírové peníze počítajíc l:\: nim i.banl<ov~y, nýbrž i "q!H!!lL~~.ei~~ vydané podle zákonného zlllocněni, pokud znějí
majiteli nebo jsou Wb j.§~!U~řeyocg!t~né",,~L!11ajitelizněji~í nebo rubopisem
p~y()dlte1ně~l<~i~(. né podle zákonného zmocnění), i ,~,SE.~čně l'llPcoEY
a talony takových papírů (§ 12 t, z.).
. .....
'Peníze a cenné papíry cizozemské se rovnají tuzemským (§12 al. 3 t. z.).
Trestnou .činnostÍ je:
R~.gě'I~!l~ ,
-P2J!11~·11~JJ,1,

zlehčel1í~

l.i~Čité fOfmysoučinnosti.
Padělání (§ 1 t. z.) je neoprávněné napodobení platidla .. Stalo-li se.padělání
způšobem; který !leU1112'(ň'"úJ~!2zinrioJéiil~ Je. to jen polěhČújiCi okoInosti~ rovněž jako bylo-li vyrobeno jen málo padělků menší ceny nebo byly-li padělány drobné peníze (nižší než 1 Kč, nebo při cizích penězích nižší než základní jednotka
měny).
Pozmě ll.ění

(§ 2

L

z.) je

měnění

pravých

peněz,

a to tak, že§ejim bllď dává

vzhle(C]J~něz vyšší hodnoty nebo penězům, z oběhu vzatým, vzhled peněz
pI~t!lých(ji!1é zniěny, na př. změna sede a čísla slosovatelného dluhop~su by bylo

posu?,;ovati jako podvod).
ZJehčení (§ 3. t. z.) je zmenšení množství kovu v minci, ať se. děje mechanicky (opilováním) nebo chemicky.
QQ1ysI se musí vztahovati na to" aby peníze padělané, pozměněné nebo zlehčemS byIydáriy(IOoběhu jáko právé resp. plné hodnoty. Dále sáhajkího úmyslu
n~KQhQ llV~st1C7v-om:yf nebo poškoditi netřeba. (Není-li
umyslu, muže
tu býti přestupek § 325, resp. § 19 zák. Č. 347j20Sb.) Čin jest dokonán již výrobou. Z~ spolupacJlatele~e však pOJ7:.g~!Jj!=nejenten;kdoseučastní vy:roby
fakŠilých,zmeňěných neb zlehčených p~~ěz,. nýbrž i ten, kdo d()rozuměv se
s výrobcem před činem nebo po činujakýmkóliv zpusobem spolupůsobí při
výrobě nebo udávání takových peněz, a ten, kdo tgkto závadné peníze dopraví
z cízin:ydoLÍzemi republiky s úmyslem, aby byly udány jako bezvadné, i když
se s výrobcem nedohodl.
Další trestné činyjsou:
,
UOaVKrirvagpých peněz jako bezvadných bez dohody s výrobcem. ~tnje.!
zločinep1; př~činem je, týká-li se peněz, jimiž pachateli bylo placeno jako pra.v.··.ý:
~~i, Od spoluvuíy se liší tato činnost tím, že tu není vědomí součinnosti s pachatelem.
Zhotovení, opatření .si nebo.odevzdání jinému nástroju nebo prostředků, jež
jsou nepochybně určeny k paciělállí, pozměnění nebo zlehčení. Od spoluviny
se čin liší tí11i,~e .~.e!l1 __~!11:ysl nevztahuje na kollkretllt plidělání (pozměnění,
zlehčení),nybrž jen na to, že nástroje nebo prostředky ~yly vyrobeny, opatřeny
nebo přenechány, ač pachatel věděl, že jich lze užíti k naznačenému účelu.
'"'+*"'~
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(Zhotovování punců, kolkovade1 a pod. k ražení mincí bez povolení úředního
je přestupkem § 329).
Nepřekážení ..ll . neoznámení padělání peně~ podle § 1 t. z. se trestá podle
fí)t.-z:Exkúlpační důvod: nebezpečí pro toho, jenž nepřekazil nebo neo,..
znaffiÍÍ,--nebo pro blízkou osobu:~KrUhblízkých osob je tu vymezen šíře než
v § 216. Jde-li o nepřekažení pozměňovací nebo zlehčovaCÍ činnosti, platí
obecný předpis § 212; neoznámení je tu beztrestné.
Zvláštního přečinu se dopouští ten, kdo na sebe převede kov, ač ví, že byl
získán zlehčením mince.
Schluter: Die Gelddelikte im R. St. G. 1906; Kuhn: Die Geldfalschungsdelikte im deutschen
Srrafrecht 1902; Berendei: Du crime de fausse - monnaie 1904; Caspar: Abschieben falschen
Gelde~, 1896; Wey: Die Gelddelikte (nach schweizer Recht) 1916.
Glos: Poznámky k zákonu z 22. května 1919, Č. 269 o padělání peněz a cenných papírů.
S. L. 1920, I, 49; Kallab: Konvence o potírání penězokazectví. Z. P. 1929,1347; týž: Konvence o potírání penězokazectví z 20. dubna 1929 a naše zákonodárství trestÚÍ. P. 1929, LXVIII,
641; týž: Mezinárodní konference pro ujednání úmluvy o potírání penězokazectví v Ženevě
ve dnech 9.-20. dubna 1929. Věst. 1929, V, 14; týž: Mezinárodní ochrana proti padělání
peněz. Z. P. 1926, 327.

195. Neoprávnlné vydávání bankovek.
J>f~EinE~~vně~éh<?_~dá.\Tá_IÉ_bal1kpyek byl vymezen§ 19 zákona. ze 14. dubna :r92o, č. 347 ~6. z. a n.,o·akciové cedulové bance. Předmětem ochrany je tu
zájem státu na ochraně privilegia cedulové banky. K trestnímu řízení a souzení
je Yi!YŠl1ěpříslušný~~hfi§~Y:!!~4!l1í soud v Praze. Stmanrse" dělenažáčlOst(sou::-
kroIÍlouol)žalobu,§ 46- tr. ř.) NárodnfbankY-Československé.

196. _QfJzrQ1J4 měny.~
Trestné činy proti zákonu o ochraně čsl. měny a oběhu zákonných platidel
ze 14:prosillce1923,č. 7 Sb. z. a n. z roku 1924, byly nově vyměřeny zák. z 15.
července 1932, č. 121 Sb. z. a n., (prov. nař. č.132/32 Sb. a č. 55/33 Sb.)gz;ák.
z ·19 .. června 1934, č. 113 Sb. z. a n. (nynější znění ve vyhlášce č. 141/34 Sb.).
Tímto zákonem má měna býti chráněna od nekalé spekulace.
Trestná jednání jsou:
. Pi~šin1csedop()u~ti:
1. ~doJ;~:l h~ospodářsképotřt:by r;~Q() 11ad j ejirnírukupuje cizí platidla a drahé
lzoyy za doinádplatiala, nebo domádplatidlaprodává za cizí platidla a drahé
kovy;
....
2. kdo při právním jednání, jehož předmětem jsou platidla tuzemská nebo
cizozemská nebo drahé kovy, jedná způsobem, o němž musil poznati, že může
škoditi čsl. měně.
. ..-.....
Byl-li při těchto dvou činechllmY:;;l.poškoditi čsl. měnu, trestají se jako(~l2;
či l1 y: Trestní stíhání se zavádí z úřední moci, ale toliko na návrh ministerstva
financí; tento návrh může býti odvolán, dokud nebylo počato s prohlášením
rozsudku.
(Přestl1P~tise dopouští:
1. kdo neprávem ~_~ot'<=>\TíLnebo:dá zhotoviti p.áhražky zákonných platidel;

2. kdo taková náhradní. platidla. vydá pro oběh, jimi platí apod.;
3. kdo úmyslnEk4ná protínařiienÍ ~vyáanému vl~doukocl11:~měn<:rll~ellého

gpěĚP'pEitlael~

-

..

. - ..

-"1:'akovým nařízením je m. j. ~ládntnařízení z 29. srpna 1924, Č. 189 Sb.,
pQdleněhož je zakázáno:
'fžidrŽovati nebo uschovávati bez hospodářské potřeby nebo nad její míru
pen[zeprodrobn} obc.hodnezbytné, jmenovitě mince kovové,
poškg_zQyatizákonn~plqJidJa,

,.odmítati bezz.~konnél1odůvodu zákonná platidla vůbec nebo vázati jejich
přijeti na určité podmínky,
jakýmkoliv způsobem rozšiřovati nezaručené zprávy, jež mohou rušiti oběh
zákonných platidel.
q?_O?émSl{aplatidla,drahé kovy a jiné hodnoty, jimiž byl trestný čin podniknut, a veškeren· zisl<: z trestného činu propadají ve prospěch státu, a to i tehdy,
nejsou-Ii vlastnictvírnodsouzeného, nehledíc
v~zIcí na nich práva třetích
osob anebo nároky jiných osob k ním. V případě zpětnosti (do 3 let) se zvyšuje
trest za přestupek.
Při,of1§.9.uzeni pro~zločin jest ztráta volebního práva obligatí)rllÍ, při odsouzení
pro·p~čin fakultativnÍ..
.
. Z.áměsiii~1:lc::ijs~ll trestni jen tenkrát, t~sJJiže nejednaliz příkazu svého zaměst
navatele, jeho zástupce anebo svého představeného. Pokud jde o disciplinární
odpovědnOst'státních zaměstnanců, viz § 2 a 3 zák. Č. 147/33 Sb.

-na

197'. Napodobení mincí.
N~ní-li tu úmyslu napodobeniny peněz nebo peníze pozlacené nebo postříbře
né vydatijakoptavé,jepozlacování, postřibřování a napodobení peněz Ci bankovek, viz § 19, odst. 2 zák. o akciové bance cedulové, čÍs. 347/20 Sb.), přestup
J,empodle § 325.
-. Podobně zhotovení a užívání punců, kolkovade1 nebo licích forem, jimiž lze
dělati v kovech.otisky mincí, je trestné, děje-li se bez úředního povolení, třeba
býV'yiobky~byly určeny ke hře, ozdobě nebo jakékoliv jiné potřebě, třebas dovolené (§329).

§ 6. Trestné

činy

proti státnímu telegrafnímu a radiotelegrafnímu monopolu.

198. Porušení monopolu telegrafního a - 199. radiotelegrafního. a - 201. podmořského kabelu.

200. Poškození

telegrafů

198•.r,orušení telegrafního ~onopolu.
1foqle ?ákona Z 23. března1923,č~~O~Q.?,gI1.,.o telegrafech je právo zřizo
vati, udržovatia provozovati telegrafy na území ČSR výhradným právem státu.
Po~!~~j~l_~~~.z~s(;;c!opouští přečinu ten~ kdo zřídí nebo provozuje telegrafy bez povolení ministerstva pošt a telegrafů. Cin zločirie111,stane':'U se
války· nebo
za politických nepokojů í v 2. odst. toho paragrafu vymezených.
..

za

Trestní právo 11

199. Porušení monopolu radiotelegrafního.
Pod!~~á~()~l1az2fh:p~e ~fJ23, č. 9 Sb. z:lln, z r.1924~ který1U seupravuje
výroba, prodej a přechovávání radiotelegrafních. a radiotelefonnich zařízení
ja!o~ijejich d0'V0z zciziny; a vlád. nař. ze 16. dubna 1@g§,č.82 Sb. se dopouští přečinu (§ 24 t. z.), kdo bez povolení vyrábí, prodává, přechov~:v~ nebo z ciúnýdováží radiotelegrafní a radiotelefonní zařízení. Čin se stává zločinem,
stane-li se za války nebo za politických nepokojů, vymezených tam podrobněji.

200. Poškození telegrafu.
Podle §89 tt:e§tit se jako zločin:

zlomysIně~poškození některéčásti.státníhQ telegrafu.(itelefonu),

úmyslné přeruše11,Í provozu,
všeliké úmyslné zl1el,lžití tohoto státního zařízení.
201. Poškození podmořského kabelu.
PodJe zákona z 30. března 1888,(41 ř. z. o ochraně podmořských telegrafních
lan se dopouští zločinu (§ 4 t:2.'5, kdo úmyslně podmořské telegra.fní lano (třeba
soukromé) přetrhne nebo takovým ~zpusóbem poškodí, že to v zápěti může míti
úplné llebo 'cástečnépřerušení nebo porušení "telegráfního spojení. Byl-li čin
spáchán z nedbalosti nebo z nešetření určitých policejních předpisů 1.. z., je
přestupkem; nwněž je přestupkem nešetření těchto policejních předpisů. Podle
t. z. je trestati i činy cizinců v cizině, není-li přípustné vydání. O místní přísluš
nosti viz § 11 t. z.
Hopfner: Der Schutz der unterseeischen Telegraphenkabel. VD, Bes. T., II. Bd. 1906,485;
Lautenbach: Die Strafbarkeit der Beschadigung unterseeischen Telegraphenkabel auf hoher
See, 1889; Sparr: Die telegraphische Depesche als Gegenstand der Urkundenfalschung (Strafr.
Abh. Č. 142) 1911. Dambach: Das Telegraphenstrafrecht, 1897; Bar: Das Gesetz uber das
Telegraphenwesen, 1893.
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202 •. Disciplinární a trestní odpovědnost úředníkova.
Zájem, jejž jako občané státu máme na tom, aby funkce státu nebyly rušeny,
ohrožovány, na scestí sváděny, může býti zasažen nejen, jak bylo v dílu II.
ukázáno, útoky na jednotlivé orgány, nebo jak bylo ukázáno v dílu III., útoky
na jednotlivé státní funkce, nýbrž i tím, že orgány státu samy hrubě poruší své
povinnosti.
Takové porušení povinnosti se ovšem normálně stíhá jako disciplinární pro-

vinění

disciplinárními orgány ve zvláštním disciplinárním řízení a má své právní
následky v oboru služebních poměrů pachatelových. Někdy se však právní řád
nespokojí touto sankcí, nýbrž hledě k tomu, že ~B~111J?ylzasažen nejell..slUŽel:uú
p0111ěr,l1ýbrži()Qe\:1J,ý~tátnízáje111,.prohlašuje čin za soudně trestný. Nejde tu
tedy o nějaké stupňování nebo náhradu disciplinární moci, nýbrž opri'yl1íJJásk.dl,y
Jého2~čiuu..y.e.. .dVQJ,L1'm)Jých.,ptá}mich.QhQr:e~h~ Poněvadž úřední delikt je cosi
podstatně jiného než disciplinární provinění, je možný i tam, kde
u jeho
pachatele disciplinární odpovědnosti (a naopak).

203. Pojem úředníka.
Definici "úředníka" podává § 101, odst. 2: "Za úředníka pokládati se má
ten, kdo mocí příkazu veřejného, přímo neb nepřímo daného, ať je pod pří
sahou čili nic, povinen jest obstarávati práce vlády." Pracemi vlády je rozuměti -YclejnQPxJiy.nLJlJnkcJ~,J.. j, .pIQ.Yádění.llQXem,. JJPxavujicíchprávnLpo::
JUěrymezLstáty Jlebomezjstátem a jinými právllÍ11li subjekty. Nezáleží na
tom, zda touto funkcí je rozhodování (tvorba norem), či provádění rozhodnutí
(exekuce). Proto úředníkem ve smyslu § 101 je i osoba, jež podle služební pragmatiky není ustanovena na úřednické místo, nýbrž je zřízencem úřadu. Úřední
kem se stává subjekt tím; že k určitým funkcím je pověřen "mocí příkazu veřej
ného,přimo nebo nepřímo daného". Veřejným příkazem se rozumí ona skutková
podstata, z níž vyplývá pravomoc "úředníka". Může to býti nejen jmenová'ní,
nýbrž i volba, ano i soukromoprávní smlouva, pokud jí (jako u t. zv. smluvních
úředníků) stát přenáší na právní subjekt určitou pravomoc, vyplývající z poměru
státu k jiným subjektům. Proto je za úředníka podle § 101 považovati nejen
osobu, jež byla podle služební pragmatiky jmenována úředníkem nebo zřízencem,
nýbrž i presidenta republiky, člena vlády (ministra), člena Národního shromážděni, zastupitelských sborů, notáře jako soudní komisaře, kmety a jiné soudcelaiky, duchovní správce pokud jde o vedení matrik a pod., na př. podle § 13 zákona o ochraně svobody volební z 26. ledna 1907, Č. 18 ř. z., volební komisaře,
členy a zapisovatele volební komise při volbách do zastupitelstev, povolaných
k obstarávání veřejných věd, ovšem každého v oboru jeho pravomoci. Tím se
řeší také sporná otázka, pokud je za úředníky považovati úředníky a zřízence
státních a jiných veřejných podniků. Záleží na tom, zda a pokud patří podle právního řádu do jejich oboru působnosti též funkce, vyplývající z poměru státu
k jiným subjektům (funkce veřejné).
Hlavní skutkové podstaty, do této skupiny patřící, jsou:

§ 1. Zn.eužití
204. Definice. -

úředn.í

205. Zvláštní

moci.
případy.

204. Definice.
_Předmětem 'Útoku je jakákoliv povi1,lnost,. vyplývající z funkce. Porušení této
povinnosti označuje zákon jako "zneužití moci sobě svěřené". Toto zneužití
(správně zlé užití) spočívá buď ve výkonu nebo v opomenutí. Nejde-li o výkon
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pravomoci, je to osobování si úřadu podle § 199 b), po případě podle § 333.
Úmysl se musí vztahovati na to, aby prostředkem tohoto zneužití někomu byla
způsobena škoda (třeba ne majetková). Jaká byla pachatelova pohnutka, není
rozhodující. Není-li tu úmyslu poškoditi, trestá se veřejný úředník, jenž poruší
svou úřední nebo služební povinnost, již má, hledíc na válečnou moc nebo na
vojenskou obranu republiky, podle cís. nař. z 25. července 1914, č.154 ř. z., za
přečin, jenž je přísněji trestný, byly-lG;inem ohroženy vojenské zájmy republiky.
205. Zvláštní

případy.

\, /7

Samostatným případem je porušení zákon,a o ochraně osobní neb domovní
svobody, jehož se dopustí veřejný funkcionář, úředník nebo zřízenec při výkonu
úřadu nebo služby; čin je trestný podle § 12 zák. Č. 293/20 Sb. jako přestupek,
a stal-li se se zlým úmyslem, jako zločin.
Jestliže porušení povinnosti (zneužití moci) zakládá zároveň jiný trestný čin
(na př. zpronevěra v úřadě, omezení osobní svobody), není ideální konkurence
možná, poněvadž tu jde o speciální případy zneužití moci.
§ 102 vypočítává jakožto příklady zvláštní případy. Prevaricatio advokáta
(§ 102 d) je samostatný trestný čin, poněvadž advokát není (již) úředníkem.
Zucker: Skízze der Amtsverbrechen, 1870; Holl: Der Begriff der Beamten im strafrechtlichen Sinne 1907; Asomann: Die Rechtsfolgen der BeamtenpHichtverletzung, II. Teil: Die
strafrechtliche Ahndung 1910; Finger: Mischler-Ulbrich: Staatsworterbuch, 2. vyd. 1905,
s. v. AmtsdeHkte; Stock: Entwicklung und Wesen der Amtsverbrechen, 1932; Wolff: Der
Parteiverrat des Sachwalters. Die Pravarikation in Geschichte und Gegenwan, 1930; Hochheiser: Der Beamtenbegriffimdeut. Reichsstrafrecht, 1929.
Fáček: O spoluvině při zločinu zlého užívání moci úřední. P. 1870, IX, 802; Zucker: O spoluvině při zločinu zlého užívání moci úřední. P. 1870, IX, 693, 725.
\1./.r/

§ 2. úpí~tkářstvi.
206. Systematika. 209.

207.

Zločin

pasivního podplácení. - 208. Zločin aktivního podplácení. a porušení úředního tajemství.

Přečin (přestupek) úplatkářství

206. Systematika.
Úplatkářství shrnuje v sobě dva druhy trestných činů: jednak má jimi býti
svoboda rozhodování chráněna od svodů slibu podobně, jako je chráněna od
nátlaku hrozbou v § 81 nebo v některých případech od lsti (na př. § 199 a),
na druhé straně má jimi býti chráněna čistota veřejných funkcí. V obou případech
vymezuje právo někdy jinak činnost toho, jenž podplácí (aktivní podplácení),
jinak činnost toho, kdo se podpláceti dá (pasivní podpláceni).
207.

Zločin

pasivního podplácení.
Zločin pasivního podplácení je porušení povinnosti přijetím daru v úřední
xěci (§ 104). Od zneužití moci úřední se liší tím, že
způsobiti.
škodu.
Pasivní podplácení zná naše právo jednak jako obecný úřední delikt, jehož se

tu'nenr15rnyslu

:nůžedOp}lstit každt ~ředník" tedn~k jakv~ ~řední4:1ikt zvláštllÍ, jenž je trestný
Jen tenkrat, dOpUStl-h se ho uredmk urClte kategorIe. ...
Jako obeGný úředn.ídeIiktje braní darů v úřadě trestné, jestliže se úředník
darem nebo slibem daru přímo nebo nepřímo daným dá SV~~!L~~_. _~!!:~nictví.
Tu se tedy chrání svoboda úřední funkce a její legálnost od svodů. Stranictvím
je rozhodŮjutí ve prospěch nebo na škodu určité jiné osoby, než se podle práva
mělo státi.:Qálejde zákon u úředníků, pověřených správou/sŘfíwedlnosti (soudnictví, a to i nespprné, správní a vojenské), propůjčovánímislužeb nebo (jiným)
rozhodováním o!Veřejných věcech. ~o~hqdo:vállím se. 1TIÍjJftvorba neb aplikace
,JlO1;e:p.l" počítajíc v to i přípravu roz1iďcľntftl'Cpofízťní konceptu, jenž musí jinýni
(BYtY ~probován nebo jenž tvoří podklad usnášeni), i spolurozhodování (hlasování
při kolegiátním rozhodování). V těchto případech chrání právo i čistotu úřed
ního úkonu tím, že prohlašuje za trestné přijetí daru nebo slibu, aby úřad svůj
podle povinnosti konal. Není tedy trestné braní darů-p.~správném rozhodnutí,
ač na druhé straně se -nepoŽaduje, aby úředník da:f-čÍnH podmínkou svého
rozhodnutí.
Čin je dokonán přijetím daru (slibu), třeba by ještě k úřednímu úkonu (rozhodnutí, resp. stranictví) nedošlo.
Strana, jež nabídla dar jen za tím účelem, aby úředník podle své povinnosti
rozhodl, není trestná. .
.
přijatý dar propadá ve prospěch státu, což se vyřkne v rozsudku (§ ,9 zák.
o úplatkářství č. 178/24 Sb.).
.:<

208.

Zločin

aktivního podplácení.
Zločin aktivního podpláceni (§ 105) je vždy zvláštním úředním deliktem
v tom smyslu, že se ho lze dopustiti jen na těch úřednících, kteří se podle § J04
mohou sami dopustiti zvláštního úředního deI1ktu. Dopustí se ho pak ten, kdo
úředníka k této kategorii patřícího hledí dary svésti ke stranictví nebo k porušení
úřední povinnosti.
Dar propadá státu (§ 9 zák. Č. 178/24 Sb.).
Aktivní podplácení jiného úředníka bylo trestné jako přestupek § 311, jenž
však byl zrušen a nahrazen zákonem z 3. července 1924, Č. 178 Sb. z. a n.,
který okruh úplatkářství značně rozšířil.
Bourgeois: De la corruption des
ďemloyés, 1928.
Vojáček: Jsou-li
zločin ve smyslu §

fonctionnairq pubEcs, 1902; Lebret: ne la corruption

ustanovení § § 104-105 tr. z. o propadáni darů zákonní účinkové trestu pro
26 tr. z. aneb jsou-li toliko zostřením trestu ve smyslu § Hl tr. z.? P. 1872,

XI, ll.

209. Přelm-{přestupek) úplatkářství a porušení úředního tajemství.
Zákonem z 3. července 19.24,č. 178 Sb. z. a n., byl především značně rozšířen
kruh osob, na nichž lze spáchati aktivní úplatkářství nebo které 'odpovídají za
pasivní úplatkářství. Zahrnujeť tento zákon v § 6 pod názvem "veřejní činitelé"
všechny orgány a zaměstnance státu, země (župy),okresu, obce nebo jiné veřejnoprávní korporace, veřejných podniků, ústavů a fondů. O této skupině'platí
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jak předpisy o úplatkářství, tak předpisy o úředním tajemství. Předpisy o úplatkářství platí mimoto o orgánech a zaměstnancích bank a jiných peněžních ústavů,
hospodářských a výdělečných společenstev a ústavů povinného pojištění,jiných
podobných"soukromých podniků a ústavů, pokud jsou pod státním dozorem.
Při orgánech, složených z několika fysických osob, je činitelem každá osoba,
která je

členem

tohoto orgánu .

.t\ktivní1ÍPl:ltkářství~PQČíyá v tom,?e se veřejnému činiteli nebo s jeho vědo
jiné osobě přímo nebo nepřímo nabídne, slíbí nebo poskytne prospěch
(nejen majetkový), na nějž činitel nemá práva.
Pasivní úplatkářství pak spočívá v tom, že si veřejný činitel g~slíbiti neb

mím

poskytnouti prospěch nebo o něj žádá.
'
Úkon, za nějž se prospěch poskytuje nebo přijímá, je pak
udělení nějakého oprávnění nebo povolení, poskytnutí výhody nebo úlevy,
uzavření smlouvy s kýmkoliv,
vykonání nebo opomenutí úkonu, k němuž je činitel povolán.
Kruh pasivního úplatkářství je rozšířen ostatně za skupinu veřejných činitelů
na'každého,J,do žádá, dá slíbiti nebo poskytnouti sobě'nebo jinému prospěch, na
nějž nemá práva za to, že užije u veřejného činitele svého vlivu.
Čin je ostatně stejně trestný i když byl prospěch poskytnut nebo přijat dodatečně, ovšem proto, že byl předsevzat některý z úkonů úředních, mi něž se zákon
vztahuje.
Exkulpační důvod je, že jde o .!!(!J2l!,t~U:ý prospěch (na př. "zpropitné"), ledaže
by činem nebo opomenutím byl dotčen důležitý veřejný zájem. V tomto případě
s~ čil1.J:r~stá jako přestupek;, jinak je přečinem.
(O přečinu podplácení podle § 30 zák. proti nekalé soutěži č. 111/27 Sb.
viz níže č. 237, o podplácení věřitelů nebo orgánů správy konkursní (vyrovnací) podstaty č. 351 f, o volebním podplácení č. 239; o podplácení soutežitelů
při veř. soutěžích v. č.189a o pletichách při dražbách č. 354.)
Vedle úplatkářství stíhá zákon č. 178/24 Sb. v § 5 i prozrazení úředního tajemství, ovšem jeti u veřejných činitelů první skupiny (orgánů nebo zaměst
nanců státu, země, okresu, obce nebo jiné veN~jnoprávnl korporace, veřejných
podniků, ústavů a fondů).
Úředním tajemstvím se tu rozumí obsah spisů nebo jednání zákonodárného
sboru, výboru nebo komise, sboru nebo úřadu, vykonávajícího veřejnou správu,
nebo soudu, a to za třl podmínek:
1. že jde o spisy nebo jednání,podle.zákona tajné nebo výslovně prohlášené
za důvěrné (jen u spisů o jednání soudů a úřadů, jež vykonávají veřejnou správu,
stačí, bylo-li zřejmo, že tyto spisy a jednáni podle své povahy měly zůstati
utajeny);
2. že pachatel nabyl vědomosti o obsahu spisu nebo jednání nebo přístupu
k spisům jako veřejný činitel, a
3. že činem byl ohrožen veřejný nebo oprávněný zájem a vážný zájem soukromý.
Čin je přestupkem a může se ho dopustiti i osoba, jež veřejným činitelem

Exkulpační důvody:
~- "---,--,_.~"-~

a) vyjevil-li činitel tajemství osobě~ jíž k tomu byl podle práva povinen,
b) byl-li~PEQštěn povinnosti zachovávati tajemství,
c) stal-li se čiIL\T.~podání k úřadu, aby byla zjednána 1jláprava.
Rozgg proti zločinupgclle~§'1Q1J§ 102 c) je jednak brevymezellípachatele
(liřediiik~ - veřejný činitel) jednak že při zneužití moci úřediiCíu musí býti
lÍQlysl zp~llsobiti škodu.
Alkalay: Aktive und passive Bestechung, 1889; Uhlmann: Da~ Verbrechen des Amtsverrats,
1908; May: Die Amtsanmassung, 1905.
Glos: Rozhodování veřejných záležitostí (§ 104" 105 tr. z.). P. 1923, LXII, 271; Milota:
Podplácení podle práva platného na Slovensku a Podkarpatské Rusi. P. o. 1925, VIII, 97.

§ 3. Jiné pravé
210.

210.

Různé

Různé jiné

Porůznu
činů, jichž

úřední delikty

jiné pravé

pravé

úřední

úřední

\

a t. zv. nepravé

delikty. -

211. Nepravé

/'

úředn{Jelikty.

úřední

delikty.

delikty.

nacházíme ve speciálních zákonech skutkové podstaty trestných
se může dopustiti jen úřední osoba.
a) Tak v zákonu na ochranu republiky č. 50/23 Sb. je
zločin prorady podle § 4 z. o. r., jehož se dopustí zmocněnec republiky, který při
jednání s cizí mocí poruší své povinnosti, ač vÍ, že tím poškodí důležitý zájem
, ,,; <ft
republiky;
přečin neprozrazení státu nepřátelského sdružení podle § 1;1;; odst. 2 z. o. r.,
jehož se dopouští úředník, který se doví o sdružení státu ne~řátelském nebo
o jeho schůzkách a opomene to oznámiti podle své povinnosti;
zločin neprozrazeni návratu člena bývalé panovnické rodiny podle § 19,
.odst. 2 z. o. r., a
policejně trestný přestupek ohrožování veřejné správy orgánem veřejné moci
podle § 25 z. o. r.;
b) porušení tajemství podle § 199 zák. o přímých daních Č. 76/27 Sb., viz
nahoře č. 191.;
c) porušení tajemství kmetem v řízení pro urážky tiskem podle § 25 zák.
Č. 124/24 Sb., ve znění vyhlášky č. 145/33 Sb. ev. nahoře Č. 180 d.);
d) přečin porušení tajemství o obchodních a provozovacích poměrech živnostenským inspektorem podle § 16 zák. o zřízení živnostenských inspektorů ze
17. června 1883, Č. 117 ř. z.;
e) přestupek resp. přečin porušení mlčenlivosti podle § 32 zák. kartelového
Č. 141/33 Sb. a přestupek § 33 bankovního zák. č.239/24 Sb. ve znění vyhl.
Č. 55/32 Sb.;
f) přestupek resp. (při opětování nebo za přitěžujících okolností) přečin
prozrazení nebo zneužití věcí při statistickém šetření zjištěných, pokud se do-

týkají soukromých poměrů, osobou, jejímž prostřednictvím se statistická data
sbírají, zpracovávají nebo uveřejňují podle § 8 zákona o organisaci statistické
služby z 28. ledna 1919, č. 49 Sb. z. a n.;
g) přestupku (soukromožalobního, stihatelného v žalobě podnikatele) se dopouští státní zřízenci a osoby, které z úředního příkazu působily při vyměřování
daně z obratu a daně přepychové, prozradí-li zařízení a poměry podniků, o kterých se dověděly při vykonávání svého úřadu podle § 40 zák. z 21. prosince 1923,
č. 268 Sb. z. a n., ve znění zák. č. 246/26 Sb.;
h) přestupku § 331, jehož se dopouští osoba v § 68 jmenovaná, jestliže při
výkonu svého úřadu nebo služby někoho skutkem urazÍ;
ch) přečinu porušení úřednipovinnosti, již má veřejný úředník hledíc na
válečnou moc nebo vojenskou obranu republiky podle § 3 cís. nař. z 25. čer
vence 1914, č. 154 ř. z.;
i) přečinu společného odepření nebo opomenutí plniti své povinnosti, jehož
se dopouští veřejný úředník, zřízenec některého státního podniku nebo podniku
státem chráněného, zřízenec železnice nebo plavebního podniku podle § 2
ds. nař. z 25. července 1914, č. 155 ř. z.;
j) podle § 16 zák. o telegrafech z 23. března 1923, č. 60 Sb. z. a n. se dopouští
přečinu zaměstnanec telegrafní nebo poštovní služby nebo koncesionář, jenž
úmyslně změní obsah telegramu (fonogramu) nebo
neoprávněně otevře, zadrží, zničí telegram (fonogram) nebo
neoprávněně jinému vyjeví obsah telegramu (fonogramu), telefonního hovoru
nebo jakýkoliv údaj o nich, nebo
vědomě dovolí jinému takové jednání nebo mu umožní vyslechnouti cizí
telefonický rozhovor.
Kvalifikačním momentem je, zamýšlel-li vinník zjednati tím sobě nebo jinému
majetkový prospěch;
k) porušení povinností, vyplývajících ze zákona o ochraně osobní a domovní svobody veřejným funkcionářem, úředníkem neb zřízencem při výkonu
úřadu je
zločinem, stal-li se se zlým úmyslem, jinak
přestupkem (§ 12 úst. zák. Č. 293/20 Sb.).
211. !iep!(I/lJédelikiyúředrzí.
Nepravými úředními delikty jmenujeme ty obecné trestné číny, Eři nichž
kvalifil.<:ačním 111omentemje, .byly.,lispáchányúředni osobou.·_···~~/
CCCjS01.l.to zejména:
a) zpronevěra věci svěřené z důvodu veřejného úřadu nebo zvláštního vrchnostenského příkazu podle § 181;
b) porušení listovního tajemství podle § 1 a 3 zák. ze 6. dubna 1870, Č. 42 ř. z.;
c) křivé obvinění podle § 210 c);
d) pomáhání uvězněnému k útěku podle § 218.

-
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212. Práva a povinnosti státních
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212. Práva a povinnosti státních občanů.
1
Pq,d vlivep.1 při~ozenoprávní doktriny o vrozených právech o~sahlljL:lt~ta"Y1J,í
listiilx"y~tšJňyst~iuvýpočeturčitýcl1 práv st~tních občallůJjež z%saciněj proti
státní mOci mají býti chráněna tak, že zásapy do nich jsou přípustné jen zákonem.
Dnes"víme, že t"l!Eejde o nějaká odpřírodYcianá, na státu nezávislá práva, nýbrž
ollJ:čité dťtsledky politických demokratických principů, z nichž vyplývá požadavek;~ aby ústava vymezila nejen práva a povinnosti jednotlivých státních
orgánů, nýbrž aby vymezila i určitá práva a povinnosti občanů, jejichž zachovávání právě zaručuje demokratickou státní formu. S tohoto hlediska - a ne
"r:;;h1ediska, zda tu jde o práva, spočívající na ústavním nebo prostém zákoně, "shrnujeme v této části ~trestné činy, při nichž je předmětem ochranyzájem,
jé1z'má"staTnázacnovavánl ~h práv a povinností, jež stát vyhrazuje svJm
oocaii"úm ne jako právním subjektům vůbec, nýbrž jako státním občanům, třéba
b'y v některých ohledech, jako na př. pokud jde o osobní svobodu, státním obča
nůmna rov~ň stavěl cizince, Na těchto právech a povinnostech má stát stejný
záTéiU""jaKo"nibezpečnosti svých orgánů a jejich funkcí: neboť i tato práva i tyto
povmnostlstátnfChobčanů jsou podstatnými složkami órgamsace demokratické..
ho státu.
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213. Osobní svoboda. - 214. Věznění. - 215. Otrokářství. - 216. Únos. - 217. Obchod
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213. Osobní svoboda.
Ústavní listina v § 107 stanoví: "Syoboda osobní se zaručuje ..Podrobnosti
upravuTe"Z"ákonOjako sou.část této lÍstav~T1isti:ó.ý.Omezení nebo odnětí osobní
svobod.y je možné jen na základě zákona. Rovněž jen na základě zákona může
veřejná moc od občana požadovati osobních výkonů."
Zákonem tu uvedeným je jednak ústavní zákon z 9. dubna 1920, čís. 293 Sb.
z. a n. jednak předpisy trestního řádu o předvedení a vazbě vyšeťřovaéTČ~114
až 197 tr.ř.) i trestní (§ 405, 406 tr. ř.).
Pokud jde o domovní. svobodu, oQsahuje ustanovení příslušná .§.112 úst.
listliiy, ~6"ažl1rustav."zak:·°Č:·2[3J~OSE·a §T3"9· J42 ti:: ř. .

Trestní sankci na porušení ll,stanovellÍ úst. zák.,č~ 293/2QSb. obsahuje § 12
téhož iákona Cii:. shora Č. 210 k.
Kdežto § 107 úst. list. rnál1a1TIyslib1~yněochranu obča.n:ovy svobody proti
orgáii1lri:l'stáí:iiLmo.ci, vyslovuje § 106 úst. list. v odst. 2 zásadu ochrany života
a 'svobody všech JLbyvatě7i1-'státu vAuchu smlouvy o ochraně menšin, uzavřené
mezi velmocemi a ,ČSR. dne 10.září 1919(čís. 508/21 Sb.).
·tato svoboda může býti zasažena těmito skutky:
Věznění.

214.

Zločin veřejného

násilí neoprávněným ome,z.ovanzm. osob,ní svobody.člověkC2vy
podle,. t~3.· P~~l11ětem, ochrany .jetusvo~oda jakQ 11}()~nost.volného}J()l1YYP.
Zasažen je tento statek jednak vězněním jednak tím, že sejinÝrn z}JůsQb~!!l
překáŽí v užívání osobní svobody, na př. odnětím berlí chromému, způsobením,
že je někdo zadržen v ústavě pro choromyslné, že je spoután a pod.
Exkulpační důvody: Když se
věznění nestalo "svémocně", tedy když se stalo
JrU výkonu práva. Takové právoQ~i?_n?v~ § 93 každému; má-li pr:í#nu.uvGzněného
pokládati za zločince nebo za člověka škodlivého nebo nebezpečného, předpo
klada:jlc,že se výkon tohoto práva ihned oznámí vrchnosti. Úmyslné opomenutí
tohoto oznámení zakládá rovněž zločin omezení osobní s v o b o d y . '
OmezenTosobnísvobody ať násilím nebo hrozbou tvoří součást skutkové podstatý'rady'zloČInů. V tom případě je ovšem ideální konkurence s§ 93 nemožná.
Jen kdyby od toho zločinu, k němuž je omezení osobní svobody prostředkem,
bylo dobrovolně upuštěno, stíhá se čin podle § 93 (kvalifikovaný pokus).
,_o

215.

••

,

Otrokářství.

Zločin veřejného násilí nakládáním s člověkem jako
§ 95. Nezabránění zločinu zakládá spoluvinu (§ 213),

v
pachatelství (§ 95 in fine).

s otrokem je definován
u kapitána lodi dokonce

216. Únos. "

Zločin veř:'jn?ho násilí únosem zná § 96 ve dvou formách:
a) Jako útok proti osobní svobodě, jestliže někdo ženskou osobu proti její vůli
unese násilím nebo lstí v úmyslu vztahujícím se na ženění nebo smilstvo,
b) jako útok proti manželské, resp. otcovské (poručenské) moci, jestliže
unese někdo třeba s její vůlí vdanou ženu manželi, dítě rodičům, poručence poručníkovi nebo opatrovateli lstí neb násilím. Opatrovatelem se tu
nemíní kurátor, nýbrž ten, kdo po právu vykonává moc nad nesvéprávnou
. osobou.
O přestupku maření ochranných opatjeni podle § 62 zák. o trestním soudnictví nad lI1J~deží Č. 48/31 Sb. viz nal;1óře Č. 179 e.
/,

217. Obchod ženami.
Obchod ženami je vymezen v § 35 zák. o vystěhovalectví z 15. února 1922, č. 71
Sb. z. a n. a je příbuzný únosu formy a). Dopouští se ho, kdo ženskou osobu

najme nebo dopraví do ciziny v úmyslu, aby jí bylo užito k chlípným účelům
jiného. Čin je přečinem. Zločinem se stane,
je-li účelem smilstvo po živnostensku provozované, nebo
byl-li chlípný účel zatajen tím, že u svedené byl způsoben omylo jejím pravém
zaměstnání v cizině, nebo že byla v tomto omylu úmyslně utvrzena,
byl-li čin spáchán na osobě pohlavně bezúhonné,
byl-li pachatel již pro zločin obchodu ženami trestán nebo provozuje-li tyto
činy po živnostensku.
.
Již utvoření tlupy k účelu obchodu ženami je přečinem.
I je-li čin přečinem, platí o něm zásada světového práva.
Grund.: Obchod ženami. V. 1924-25, VI, 190,217; Mašková: Obchod ženami. Praha 1925.
Práce ze sem. práv. fale Karlovy university, čís. 2.

~š.
/

Vydírání.
Svobodou při zločinu veřejného násilí vydíráním podle § 98 se nerozumí,
jako při věznění, volnost pohybu, nýbrž volnost rozhodování, a to pokud jde
o nějaké plnění (tedy úkon, jejž lze mysliti jako obsah právní povinnosti), trpění
nebo opomenutí (rovněž něčeho, co by mohlo býti právní povinností).
Jako prostředku ke zdolání cizí vůle musí tu býti použito:
fysického násilí (vis absoluta) nebo
psychického násilí, jímž se rozumí vyhrožování nějakým ublížením na těle,
svobodě, cti nebo majetku. Aby tu však byl zločin, musí hrozba dostoupiti určité
intensity, totiž takové, že musí býti způsobilá, aby, hledíc ke konkrétním okolnostem, vzbudila v ohroženém důvodnou obavu před splněním výhrůžky.
Jen o tuto způsobilost jde, nikoli o to, aby obava skutečně vznikla.
Trestnost činu spočívá v osobování si moci nad obětí, jež pachateli nepřísluší;
dopouští se tedy vydírání též ten, kdo má právo na plnění (trpění, opomenutí),
jestliže použije násilí (hrozby), k níž nemá práva (mohu dlužníku hroziti, že
podám žalobu, nemohu mu hroziti, že mu zapálím stodolu).
Není-li tu úmyslu působiti naznačeným způsobem na cizí vůli, nýbrž vztahuje-li se při hrozbě úmysl jen na to, aby jednotlivci nebo celé obce, kraje byly
uvedeny v strach a nepokoj, není čin vydíráním, tedy trestným činem proti
svobodě, nýbrž veřejným násilím nebezpečným vyhrožovánÍ-m podle § 99, tedy
trestným činem proti obecnému míru a pořádku.
Kissich: Príspevok ku výkladu §, 350 slov. tr. z. (§ 98 rak. tr. z.). P.

219~ Útisk.

v

1929, XII, 353.

Útisk, jak byl vymezen v § 1 a{S zákona z 12. srpna 1921, č. 309 Sb. z. a n.,
doplňuje skutkovou podstatu vydírání tím, že mírnější formy nátlaku na cizí
vůli prohlašuje za přestupek. )C,
Volnost rozhodováni se tu týká jakéhokoliv konání, opomenutí nebo snášení,
tedy také účastenství na úmluvách zaměstnavatelů neb zaměstnanců o výluce
nebo stávce jako prostředku k úpravě mzdy, nebo na úmluvách živnostníků
o zvýšení cen zbožÍ, na něž se vztahoval předpis § 3 a 4 koaličního zákona

F

'j

f

ze 7. dubna 1870,č. 43 ř. z.; tento § 3 byl zrušen a nahrazen širším § 1 zák.
o útisku (viz § 7, odst. 2 tohoto zákona). Prostředkem nátlaku však není násilí
nebo hrozba, nýbrž
zlé nakládání,
způsobení újmy na těle, svobodě, cti, majetku, nebo výdělku nebo
hrozba takovou újmou (stávka nebo výluka je podle § 1, odst. 2, újmou jen
tehdy, je-li namířena proti jednotlivým zaměstnancům z pohnutek národnostních,
náboženských nebo politických),
vědomé využiti bezprostředně hrozící tísně,
využití postavení jako úředník, učitel, duchovní neb zaměstnavatel.
I tento nátlak na cizí vůli musí býti protiprávný ve smyslu vyloženém při
vydírání. Čin je přestupkem; přečinem se stane, byl-li spáchán s použitím zbraně.
Vznikla-li z činu škoda na majetku nebo výdělku, může soud pachateli vedle trestu
na svobodě na návrh poškozeného k uspokojení jeho nároků soukromoprávních
přiřknouti podle volného uváž~ní Q,ďškodné až do 5000 Kč.
\ ,:'/
){,

220. Rušení

veřejné

služby.

i

Zvlá~tl1í pUllficlJrestnéhopůsobení na cizí vůli obsahuje§3~js, JJ.ař,z 25.
července 1914, .~~. 155 ř.z., podie n~hož se přeČlnudopou§!~,~cl() p9~íy~proti
druhému něfákého zastrašujícíholleboiiaslInelio--proštředk~~abYclg§l().k .ún1luvě
směřující k tómu, aby hromadným poruŠením povinností při provozuželezmc,
plávebníhopodniku nebo podniku státem chráněného byla rušena veřejná služba,
abylakovaúfií1úVabyla rozšířena nebo donucením provedena.
.

y

Helrncke: Der Begriff der Gewalt, 1896, Klib: Zur Lehre von der Freiheitsberaubung, 1897;
Kaysel: Die Gesetzgebung der Kulturstaaten zur Unterdruckung des afrik. Sklavenhandels
(Strafr. Abh., č. 64) 1905; Haar: Me,nschenraub und Kinderraub, 1899; Wahlberg v Holtzendorfs Rechtslexikon 1880 s. v. Entfu4rung; Goldschrnidt: Die Strafbarkeit der Notigung nach dem
R. St. G. 1897; Stlirnpfii: Erpressurrg und Chantage nach deutschem, franz6sischem U11d schweizerischem Strafrecht 1903; Reinhold: Die Chantage 1909; Kollrnann: Die Lehre von der Erpressung 1910; týž: Der BegriffderRechtswidrigkeit im Sinneder Erpressung Z. 1911, XXXI, 53n.;
Ménard: De l'évolution juridique du délit de chantage, 1914; Klee: Der Erpressungsbegriff
auf vertragsrechtlichen Grundlage 1911; Rhonheirner: Das Verhmtnis von Raub und Erpressung
1912; Tischendorf: Koalitionszwang und Erpressung im gewerbEchen Lohnkampfe. AS., 1907,
LIV, 441; Nipperdey: GrenzEnien der Erpressung durch Drohung unter besonderer Berucksichtigung der modernenArbeitskampfe, 1917; Kruckrnann: Der Boykott im Lohnkampf, 1918;
Busch: Erpressung und. Betrug, 1922.

221. Rušení domovní svobody.
Pokudjde o domovní svobodu, je zde psobní svoboda chráněna nejen proti
protlpiá_Yll~mu uplatnění úřední moci § 12 zák č.293j20 Sb., nýbrž i proti
ú!()~i:tl:11 j~diiQi1iy.~4.()všem, při vymezenTškutkové podstatY vedle momentu
ochrany domovní svobody působila snaha chrániti obecný mír a řád.
Jde. tu o zločin veřejného násiHnásilným vpadnutím do cizího nemovitého
~atku-podle]}~KNení í:édy podle našehopráva jižsvém()cné rušení domovního
piávao-so15ě- trestné~.llYbřrje třeba, aby se toto vniknutí stalo určitým způsobem
aziiurčitýmúčélem. Zákon tu rozeznává jednak pokojnou držbu pozemku,

jednak držbu dO~l1~~~r,()_příby~ku. Poněvadž i dům a příbytek je pozemkem,
platí L()~Jlě-m to, co platí o pozemcích vůbec, totiž že je trestný násilný vpád
s více sebranými lidmi. Násilný je vpád, byli-li pachateIéodhodláni případ1!Ý
o~ornásilím zlomiti. ť!mysl se musí vztahovati na rušení pokojné držby pozemku nebo práv na něj sevztahujkíCh (např. pachtovních práv).
Pokud jde o dům a příbytek,jde zákon o to dále, že je tu násilné vpadnutí
trestné i děje-li se druhým způsobem: totiž vniknutím (třebas ne násilným),
třeba i jen jediného člověka, ale ozbrojeného, a vykonání násilí na osobě majitele,
na jeho domácích lidech (patřících k rodině ncb čeledi, i z jiného důvodu požívajících ochrany majitele, na př. host, ne však zjednaný řemeslník) na jmění
nebo statku. Motiv činu je nerozhodný.
~,Glaser: Abhandlungen, No. 135; Jtiger: Hausfriedensbruch 1885; Zabler: Der
bruch nach geltendem Recht 1900; Grad: lnviolabilité du domicile, 1905.

222. Nedovolené

Hausťriedens

vystěhovalectví.

Jako_s~oJ-1čásLosobnLsvQbodYVYrnezuje § :llQ~ťtstavní HstinYprávo ,vystěho
vatrse 42~,cl~Í11Y. Zákon o vystěhovalectví z 15. února 1922, čís. 71 Sb. z. a n.,
stiliáT~~()~.vsll?e,l1í dojohotopráya:
-~_., -~,
svádění k vystěhovalectví (§ 33 t. z.),
ohrožováni mladistvých (§ 34 t. z., viz níže č. 249),
obchod ženami (§ 35 t. Z., viz .výše Č. 217 a Č. 246).
:ef,~_čillu, llje-)i§n ]2r()y()zovál1 po živnostensku,.~!9.čiI!u sváděník vystěllova
lec1Vísecfopouští,kdo, svede llěkoho kvystěhování tím;'Že u něho lstivým před:"
_..strranhu způsobí/\omyfTneb()' jejťlmysIně v-oitiyfu5jityrdff~ .~-" -,'~-,.," ",
~Přě-siupkU ~svádění ,~ vystěhovalec.tvl se dopouští, kdo jiného,~k vystěhovág[(Jtlrfěmí;'kam k vJTstěhovánífz~_ázáno,'
--'-~,. ,
" '. ' ' .
I kb~~_!i~!'bó2R~§t:~iiěb roz§íf(rv~iiyil11~splsykvystěhování do takového území
~ l~l,ne o
I . kd9_v:~~.~jll~,r()2:šiřovanýmispisy nebo tiskopisy YY.fp.~ílLl!k hospodářské,
zdrayotní 11~!?()_~9E~~lQLE.~~ěry cizi. 2:(;;.1TIě,.!l.!l~ttcmt1?r~It9.,l1Q.c!1}Ý--,1?odklad,
~p"iJ:s(Y15em~ který může vzbuditrii'ěbo podporovaU'v§stehovaIecKEllnuh dó-této
země.

§ 2. Trestné

činy

proti rovnosti

občanů.

223. Sankce zákona o zrušení šlechtictví.

223. Sankce zákona o zrušení šlechtictví.
Pod~~,L1.Qi>JJst.list.,seun~s"neuzlláyaji.výs_adYP()lJlayí,r(),<iu,~povolání.
Důsledkem toho byly zák. zlO. prosince 1~18, Č. 61 Sb. z.- an:, a iák:z 10.

dubna 1JtgQ)~~,:,2:1:L~1:>:? a n:, zrušeny šlechtictví, titulya řádY',.:lákon posléze
'-~cit. v _j_.~p~Qh!1l.š].!i(!pr()t~J2.~~stupekjednání toho, kdo
Úm~~~~~..~...v~řejllě užíváSlechtÚ:kých~i1i:ulú, ěrou,"řádu, vyznamenání, jež

byly zákonem zrušeny,nebokdo takovým způsobt:m hk<iLllaznačitisvébývalé
šlechtictví;
.'
'-kdo· siosobuje čestný odznak nebo vyznamenání, nejsa k tomu oprávněn;
kdo~ tisku někoJJJ.uAÁY~3á1c2!l:.em zrušený šlechtic~ý .tituL

§ 3. Trestné

činy

proti

svobodě

tisku.

224. Materidlní a formdlní tiskové delikty. - 225. Opomenutí povinné péče. tiskové delikty.

226.

Pořddkové

224. Materiální a formální tiskové delikty.
'i'Q~ť.~t~~i)i~ti~av§ 113 a114iáucujesyobodu ťÍsku, práyoshrol11ažďovací
a spolkové.
"P§kiidjde o svobodu tisku, nemá naše právo ustanovení, jímž by bylo za
trestné prohlášeno omezení této svobody, ale má řadu ustanovení, jež stíhají
jédnaní~1,{tera oruožiijCpořádek" ve věcech tiskových a tím umožňují zneužití
iISKové'·sv6bo.dy: Jde tu tedy o t. zv. forJJJ.~l11L!i~~()vé deli1cty na rozdílod
~QbSi42yýCh-'deliktll-ilskových, t. j. či~"pii':::llíCi1Žtis'k je /;r'ůsobem, jímž
'settestnyčin (proti jinému právnímu statku míříCífp1~.e)~/nebo 'okolností
kvaTifikačnÍ.
".~~' .... ,
_,~",-:',",.,,_"M

___~ M'

' ..

~

225. Opomenutí povinné péče.
Zo.bs
deliktů tiskových se, týká odpovědnosti za tisk, jež je nutným do,,-,
___ _
plňke
Je o svobody, lj>řesfuj/ik- opomenutí ovinnépéče pod!e.~I:I.II: zák.
zabránit~zločinu nebo
z 15. října 186a~L..13.51~~;c1ďe tuQJf1il1~""
; přečinu obsahem tiskopisu sp"áchanél1o,"'zá··iiějŽocfpovfdá·· ......... ~ ..
ď=~tredalaor;j~stliŽe zanedbal pozornost, při jejímž' povinném užití by nebyl
býyalvyHštěn tiskopis s trestným obsahem,
L1Z~kladatel,l}!2~riodické,ho tiskopisu,ne1!lůže-li h11ed při. prvním soudním
vÝsl~<':~llP~I~~vatr§ěb()osiTě.ačiti.spi§()v~!~1~~1!ef,()§aavatele, .který se toho
Č:a~ii,kdy spis byl přijat v náklad, stále zdržoval v území platnosti t. z.,
"ď.ď~~!}_eb)l2:lilla~!i~,2.E.i§~ďll~áll~ jm~po~tiskaře aE:1ďk1adat~le~připeriodickém
1.kkopi§~at.~l~ ~kď9_qJlQl~~11§Qo recla~tQra a I nebI-li tiskopi~předložen
bezpečnostnímu úřadu,
.
ď
·__.:r!Q~'jlřo~gl~I~~i~~~!~val-:li t~sk()pi~J2E()!!PE~YIlěl1t:Qo nemá-li tisk()pis.P9.vi:tJ.llých
úáajU' nebo=za"urcltychoKolno"stl, jde-li o· podezřelý cizozemsky tiskopis.
"-Byr~H~o~sďa~(;ii1,tlsK?pl§~spáchánzlóčin nell(jpřeš!l1podle§ 1, 3, .5 Č. 1, 6
..Ě:.g ..~L?ď"L~iL~:.J"~'ď~2JJtf'ď.~11~b())~ č. 2 zákona na ochranu republiky,.je..,gn
přečinem p()dle§4:.2J~h()l.~ák. O zvláštn!)stech, jež naďstávajípři o/ážkách tiskem,
viz doleč. 326. Po4J~ ..§.J5, odst. 3, zák. o váL lichvě č. 568/19 'Sb. a podI~j. 28
~.ák. o nekalé soutěži Č. ii1/27·.Sb.je odpovědnost omezena potud, že osoby,
pfi t1SKu'~žucastněné, nemajIža povinnost zkoumati pravdivost uveřejněné
_zprávy.
.
,"_~"".~-"~.á""-=""".F"""",·",::~''''''·'c·>·''·

",_,JI

..pomenutÍ

226.

Pořádkové

delikty tiskové.

@~ck~k .vti~~()xÝc:.llvěcech byl upraven zákonem~Jt~~lg:e 17. prosince !862,
č..!_Qf. z. z roku 1863 dOplněným zák. z 10. července 19~?3, č. 126 Sb. z.ali
a~zák.z

10.

~~p.2Eltí:

července 1J!~3~~)_~.1~O Sb~~z.a

n.

Pořádkových

_._..- ........

trestných

činů

se

- a) kdo předem )e_~.e~E~~~t~1!í~1l.~1:ÍĚ~.dllE.<:~z_~~~__ !llÍ~tn~~~!2v ..1!!ž míní PIC-=.
.
a nakladafeIe7a:·Je-ji to periodickýspi~·mlštcijména·n:akládatelova jméno~dav~!ele""
a I gapovědllé1io~fe(faktoia]přestupek~·~iesjJ:-bYlo-1rudáno .něco .vědoin'1·~;;~;:~\r
diy~1;l2)~'p~~čin§9, odst. 4 t. z.);
c)~x4ay~!eJ,.Il~]{~~<iatel, redaktor nel:Jo tis.~ař,jen~zavini1, že se počalvydávati
tisl<ipi"sp~.tiQdic~ygtiy~, .11ež uplyn.ul~ Jlll1ta v,,,.§_JQYYl11~ř~ná.,J1~bo za~<::opo
menul ve lhJ!.tě ust~noyené. ()zná111iti,J~s~l11ez.iyyd~váníl11stalaněiakázměI!a
vJlggji(:;hY §JO t.z~J~ředeps.?nic:h (p~estupek'ř § 11, odst. 1 t. Z., resp. přečin,
stalo-li se udání vědomě ..nepravdivéneb byla-li za redaktora udána nezpůso
bilá osoba, § 11, odst. 2 t. z.);
g)}iS!~f,l.j<::l1~().p()1J:l~11ulvčas (pfiperiodických tiskopiSť!.<:h současně s počát
kem rozšiřování, při jiných 24 hodin dříve) předložiti povinné výtisky bezpeč!10~m!i}i~Ii~~~~~~t}2!!E.~1!~~!"~5L{P!~~tupek~ § 17 t.
e) nakladateL~po~~.p:řfpaaě .. !j~kaŤ,crjenž opo11l~lJlll~'Vtsut. zv:,"ypln~"'Výtisky·~ ."
ur.čj1;#~ihovnámJL.Maavm (přestupek;1~í8 t. z:);·r
.. .'~·r
/ ' ."
--fro~ovědny·redaktor,~kierynellčinl. zadost .poyinnosti llveřejniti úřední
oRravu nebo-profěV~presiaentarepubliKy~nebo··vláClY podle'§ 1715 nebo uveřej
.9.~y:~~t~pisy vlastním náklad~11?: . "Xdané Cpřestupek§ 3, odst. 3 t. z.);
b)l!!skař~j{:E~P.~tisk()pisen(;!uvedl misto) kde je tištěn, jméno tiskaře

z:);

nit1-nnoiitiškovou(jpraVii-ac~iiii.iTo~·Dylo·souaeiii'·U1o·~eno,

(§ 18, odsí. 2,

Č.

4

zák .. č. 126/33 Sb. dopln~ý zák. č. 140/34 Sb. a § 2, odst. 3 záI(.' o urážkách
tiskem č. 124/24 Sb. ve/znění vyhlášky č. 11:5/33 Sb.), nebo jde-li operiodický
tis!()pis)j~11~přijí111~inseráty, úřední vyhlášku podle § 20t1š1".·zak:-·č:/6T63E z.
tehdyatak,jakzákonpředpisuje (přestupek § 21 t. z.);
g) k~()~i~~!~tp!:z;á,kaz kolportáže nebo zákaz rozšiřování tiskopisu Vtrafikách
a . stáncích nebo vědomě zákaz rozšiřovati tiskopis 111czi osobami mladšími
':fSleta to živnostenský rozšiřovateI i tehdy, spáchal-li čin z fleéfbalosti (§ J&
.·odšt:2/i:ik. č. '1.26/33 Sb. dopliiěiiy zák. Č. 140!34 Sb.);
~
h) ~gSUis]{opis proti soudní zápovědi nebo kdo vědomě zabavený tiskopis
dále rozšiřuje nebo jeho obsah tišKem'uveřeJňujé (přečin f24 ·f9 odst: 3 zák.
"O urážkácl}tlsk:em č:124!24Sb. ve zňění
C145/33 Sb.);
ch)jSgg! '!Lyydává peri?dický tiskopis, bezpečnostním úřadem nebo soudem
zastavený . . řečin~··r2"5 tlS"k:iák: Č,J~/63ř:i:" sro:V::Zástavení"perlodického tiskopodle1 r3fzákona na ochranu" republiky č. 50/23 Sb., jenž byl rozšířen
a doplněn zák, z 10. července 1933, č.124 Sb. z. a n. a zák. z 1l'Ctervel1ce 193f,
č. 140 Sb. z. a n.) i tel? přestoupí zákaz dovozu, dopravy nebo rozšiřování
c~~~.~~~~!I"~.!i~k()pisu 1rroJT:přeC.in . § 18 O"dst:·3 zák."č: 126j33·Sb.).

vyhl.

Pisu

a

<>f../.v

Trakatsch: Die strafrechtliche Haftung des verantwortlichen Redakteurs in der Rechtssprechung des Reichsgerichts, 1929; Scherrer: Die Begrenzung der Pressfreiheit durch das Strafrecht, 1929; Weber: Pressfreiheit und Pressnotrecht, 1922.
Boria: I. Lze za autora podle tiskového zákona považovati jen toho, kdo tiskem sděluje
a uveřejňuje své, nikoliv cizí myšlenky? - II. Jde při trestných činech spáchaných proti zákonu na ochranu republiky v tiskopise o trestné činy tiskové? P. o. 1927, X, 353, 583; Burgel:
Myšlenky o svobodě tisku a o zabavení tiskopisů. P. 1870, IX, 91, 145; Drbohlav: Každá úprava
cizího díla, i ta, která trestný obsah zmírňuje, jest převzetím cizích myšlenek a vyplňuje pojem
netoliko spoluautora v technickém smyslu, nýbrž i ve smyslu trest. zák. P. o. 1927, X, 241, 784;
týž: Trestní odpovědnost za obsah tiskopisu dle platného práva a de lege ferenda (dle tiskové
osnovy). S. L. 1932, XIII, 77; týž: Všeobecný posudek o vládní osnově nového tiskového zákona.
S. L. 1920, I, 19; Holub: Svoboda tisku. V. 1923-24, 204, 225; Hrabánek-Milota: Nové česko
slovenské právo tiskové. Práv. k~hkupectví a nakl. V. Linhart. Praha 1933; Hrubý: O zabavení
vedle práva tiskového. P. 1890, XXIX, 841; Hubáček: O tiskové opravě. P. 1901, XL, 549;
Koerner: K opravě tiskové. P. r. 19021'03, IV, 133; Lepař M.: O redakčním tajemství. Zpr. 1905,
XIV, 79; Matyáš: Pojem plodu uměleckého ve smyslu § 4 zákona tiskového ze dne 17. prosince
1862, č. 6 ř. z. P. 1889, XXVIII, 109, 541; týž: Zpravodajství o tajných soudních přelíčeních
vzhledem k osnově nového trestního zákona. Zpr. 1894, III, 42; Miřička: Delikty tiskové ve
vědě, zákonodárství a judikatuře. Knih. Sbor. Řada právovědecká, Č. XIX. Praha 1908; týž:
Ještě slovo k tiskové novele z r. 1924. P. o. 1926, IX, 353; týž: O pojmu odpovědného redaktora.
Sbor. 1907, VII, 91; týž: O urážkách spáchaných tiskem podle zákona z 30. května 1924, č. 124
Sb. z. a n. P. o. 1926, IX, 1,33; Novotný S.: Meze trestní zodpovědnosti u zodpovědných redaktorů. V. 1929, X, 51; Novotný J.: Reforma tiskového práva v republice polské. P. o. 1932,
XV, 201; Pappafava: Přehled po různých systémech práva tiskového v zákonodárství novějším.
P. 1885, XXIV, 252; Polák: Doslov k článkům o tiskové novele. P. o. 1926, IX, 385; týž: O Miřičkově kritice tiskové novely. P. o. 1926, IX, 193, 225; Polák-Miřička: Opravy k článkům
o "Tiskové novele". P. o. 1926, IX, 449; Rašín: Rakouský zákon o tisku. Nakl. Grosman a Svoboda. Praha 1901; Rokos: Svoboda tisku v ústavách cizích států. Parl. 1922/23, 322; Schauer:
K tiskové opravě. P. r. 1901/02, II, 2, 13; Scholz: Trestné činy spáchané rozhlasem. Sbor.
1933, PM., XXXIII, 534; Sládeček: O moderním tisku a svobodě tiskové. Praha 1898; týž:
Podmínky zodpovědného redaktorství; více zodpovědných redaktorů. Zpr. 1897, VI, 89; týž:
Tiskové právo trestní a policejní. 1. sv. Nakl. Šolc. Kladno 1900; Tiskové právo živnostenské
a řízení tiskové. II. sv. Nakl. Grégr. Praha 1901; Storch: "Nominatio auctoris" v systému tiskové
nedbalosti. P. 1903, XLII, 369, 405; týž: O "immunisování" tiskopisů zapověděných a zabavených. P. 1912, LI, 725, 765, 806; týž: O zabavení v právu tiskovém. Sbor. 1907 VII, 375,;
1908, VIII, 75; týž: Studie k tiskovému právu trestnímu. Sbor. 1903, III, 413; týž: Zabavení
v právu tiskovém. Knih. Sbor. Ř. právovědecká, č. XVIII. Praha 1908; týž: Z rozhraní mezi
delikty tiskovými a delikty pořádkovými práva tiskového. Sbor. 1915, XV, 365; Stránský:
Příspěvek k výkladu o přestupku zanedbání povinné péče redaktorské. Zpr. 1893, II, 142;
Stránský Jar.: Smysl a předmět tiskové opravy. Sbírka spisů práv. a nár. hosp., sv. XLVII.
Emo 1930; Štolla: O povaze přestupku § § 19 a 21 tisk. zák. P. 1886, XXV, 389; týž: O pře
činech podle § 24 zák. o tisku. P. 1901, XL, 441; Vorel: O tiskové opravě. Nakl. Řivnáč. Praha
1907; Hrabánek~' Soustava československého práva tiskového. Sbírka spisů právnických a národohosp. sv./LXX., Praha-Brno 1934.

§ 4. Trestné

činy

proti

shromažďovacímu

a spolkovému právu.

227. Obecný přestupek proti spolkovému a shromažďovacímu zákonu. - 228. Zvláštní předpis
o rušení shromáždění. - 229. Násilí proti korporacím. - 230. Sdružení státu nepřátelská.

227. Obecný přestupek proti spolkovému a shromažďovacímu zákonu.
ÚSJllyp:Uisúna v § 113 a 114 zaručuje vedle svobody tisku i shromažďovaCÍ
aspolčovad svobgdu. .
. .........
P()~~dek ve spolkových věcech byl uprllyen zákonem z .15. listopadu lB.61,.
č. 134 ..z. ve věcech, týkajících se výkonu shromažďovaCího práva zákonem
z·t6hoždne Č. 135 ř. z. ..

Oba_ zákony prohlašlljiza .. přestup~kjakél<oliv porušení dotyčnéhQ.z;ákona,

pokuď nezakládá trestný čin podle obecného trestního práva (§ 36 spolkového
zák:,-§ 19 shromažďovacího zák.).
.

228. Zvláštní předpis o rušení shromáždění.
ZákClIlz12. srpna 1921, č. 309 Sb. z. an., proti útisku a naochranu svobody
veshromážděníchdoplnil předpisy zákona o shromažďovacím právu vtom,že prohlgsH za trestné idvě skutkové podstaty, omezující výkon tohoto práva, (jež podle
§ 15 a 16 zák. o ochraně volebního práva a shromažďovací svobody z 26. ledna
1907, č. 18 ř. z. byly trestné jen pokud šlo o voličské shromáždění. Tato ochrana
byla :;:~zšířena zákonem o útisku na všechna shromáždění zákonně svolaná).
Po~Je § 4 t. z. se dopouští totiž pfestugk:.IlleIl,.k<iO 1ÍillYsIn~ s~m nebo v~spojení
s jinými .zmaĚí!l:elJ()JX1,lšísh1:()l11á~clění 2:?lsoIlně svolané. ._.,.
. '." ........... ?aorau'ěnlin· nebojtě~ovánílUpřístupu osobám, oprávněným k účastenství,
-~~()pl;áYI1ěnJ!ii:YĚ:i~~utím,
...z.a!.1~čell~111 přítom.nýchosob nebo osob k řízení a zachování pořádku povolalljch; anebo
Clieuposlechnutím jejich formálních nařízení.
Osobami k řízení shromáždění a zachování pořádku povolanými je rozuměti
při snfomážděních, svolaných. PQ<iIe spolkQvéhozákona,orglÍny podle stanov
z~PQlekjednajíd,přijiných.shrQmá~děIlkhsvolavatele.nebo osobyjimi ustanoven.é~.ne tedy osoby, jež se svémocně zmocnily předsednictya.
~!estt1pJ~l!ser()yp.ěždopustí podk§....5.t~..2:.,~do se neoprávněným způsobem
~zúčastní shromáždění zákonně svolaného,o.mezené,j:lOnaurčitou skllpinu osob
(člěny spolku, pozvané) a neopustí shromáždění přes vyzvání osob povolaných
říditi shromáždění.
....
Zelenka: Terror. (Přijatý návrh zákona proti útisku a na ochranu svobody ve
P. 1921, LX, 289, 334.

shromážděních.)

229. Násilí proti korporacím.
Násilí'proti korporaci zákonně uznané (tedy i spolku) nebo shromáždění, jež
se konají za spolupůsobení nebo pod dohledem veřejného úřadu, se trestá jako
zločin veřejného násilí podle § 78 (viz nahoře č. 167).
\/(

230. Sdružení státu nepřátelská. c'\
Předpisy trestního zákona o tajných spolcích § 285 až 299 byly nahrazeny
§Jl:l~k,l1a ochranu republiky čís. 50/23 Sb. o sdruženích státu nepřátelských
(viz nahoře č. 146).
.

§ 5. Trestné činy proti listovnímu. tajemství.
231. Ochrana tajemství listovního a 232. telegrafního.

231. Ochrana listovního tajemství.
V .§ 116 ústavní listiny je zaručeno listovní tajemství,
na zákori.~jenž upravuje podrobnosti.
Trestní právo 12

při čemž

se odkazuje

177

Ústavní zákonč. 29~j20Sb, o ochraně svobody osobní,domovní a tajemství
listovního-opaklrje v§ 1LJ. z.jen tuto zásadu, odkazuje tímkdosud platnému
zákonu ze 6. dubna 1870, č. 42. ř. z.
Podle§ 1 t. z. P2~fvají ochranydopisy a jip:ép~s~~()~!L~ape,~~těné.i.~QJl
c~án~~21:~tipt:?Jipráv~~m~.oteyřellí .llebo o.dciz~ní; <:::il!je.E!~~~~~~ ?~5l};r/
kro~()zalpbmlU, stlhatelllYll1t1m, komu bylo v Jeho pravech ubhzeno.
..
T'Y~&elříoŽ~I0!5nítn a př{sněji'tř'estnymjetento'pfestupek, dopustil-Ii se ho
\.!Í~~1K lle15cr'j'íií1t osoba,zarilěstnanáye veřejné službě u vykonávání sv~ho
·'§řadu nebo služby. ,Dalším veřejnoprávníIilpřestupkem jetki?avení nebo ,~~.::
vřenCdopisu (písemnostrpoa'pečetr chováné),pei zákonných podmínek. ~

.

~4;:r:na tajemství telegrafního.

' --'-.'

P04LeJF:lák2J:la"O,tel~grafech 2,,2.3. března1923, č.

.
60 Sb. z.an., se dopouští

pi.7~§!!:\,l, stihatelného k návalU poštovní i:ltdegrafní správy nebo k soukromé
'zal()Q~,p.()~kozeného ten, kdo vědomě, nejsa k tomu oprávněn:
otevře dosud nedoručený telegram, určený jinému, nebo se ho zmocní,
zv:ědě1 jel1o.obsah, nebo aby jej odevzdal jinému za stejným účelem;

aby

I2:11.P()ií se ať přímo nebo nepřímo do drátového telegrafu;
. zachytí telegram (fonogram) nebo telefonní hovor, dopravený bezdrátovou
cestou.
I~Xa,lillk9yaným případem je uveřejnění zpráv:y, o níž pachatel nabyl takto
v~4omosti, nebojejfiižEnakodě jiriéhonebo~svému nebo cizímu majetkovému
prospěchu.

Konečně veřejnožalobním;?:!očin~:I11je zapojení se do drátovéhp telegrafu za
_yM.kynebo tehdy, nastanou~li' uvnitř státu nebo na jeho hraniCÍch udá!Q~ti,
. ohrožující zvýšenou měrou celistvost nebo jednotnost státu, jeho demokratiCkorepublikánskou formu, ústavu nebo veřejný klid a pořádek.

Kohler: Das Recht an Briefen 1893; Gerhard: Der strafrechtl. Schutz des Briefes 1905;
Tillmann: Das Eroffnen fremder Briefe 1905; Gierke: Das Recht des Privaten an der eigenen
Geheimsphare 1905; Kirchholter: Briefschutz und Briefgeheimnis nach geltendem Reichsrecht 1908; Kirchholtes, Briefschutz und Briefgeheimnis, 1908.
Radimský: Listovní a poštovní tajemství. Č. a. 1932, XVII, 42; Vážný: Listovní a poštovní
tajemství. Č.
XVII, 26.

§ 6. Trestné

činy

proti náboženské

svobodě.

233. Charakteristika jejich zákonné úpravy.
Vymezení náboženských deliktů v platném právu se dálo v dobách Cr. 1803,
resp. 1852), kdy právní řád ještě neznal náboženské svobody, kdy však znal závazek státu hájiti určitého náboženství, později aspoň určitých náboženství
(náboženských vyznání státem uznaných). Jestliže tedy nyní ústava" v .5,121
ll:~125prohl~šllí~~~~sadusyobodya rovn()~!i l1?1::>()ž~l1s~ýchyyznání i Té)lch výko~
~u, musíme míti na mysli, že toto právo státních občanů dochází trestní ochrany
něpřímo tím, že se chrání trvání, učení, obyčeje a úkony jednotlivých nábožen-

.,.j

l
~kých

vyzp.ání.

Proto'vtřebas

to

j~není

zcela v souhlasu s ústavou,

ó náboženských deliktech jednati s hlediska ochrany

l!~!?"~r;!~:rn~~

státoobčan~MJ~~QQ

_.Ze'liské=svobody, nýbrž se stanoyis}{aodrrany spóla:enských zájlUů, t. j, zájmů
cf!'kevnfch (viZ~nlŽeČ.255)~.

§ 7. Trestné

činy

proti branné povinnosti.

234. Vybízení k hromadnému neplnění. - 235. Trestné činy proti brannému zákonu. - 236. Porušení
dodávací povinnosti. - 237. Maření při požadováni dopravních prostředků.

234. Vybízení k hromadnému neplnění.
Podle § 127 ústavníIistiny je každý způsobilý státní občan povinen se podr9~~~ . ~.~.~
biti vO)enskeriiuvycvíkuaúposled:mouti výzvy k obraně státu.
PoněvadŽbnlÍ1J.Ía p()vinn.ost spočívána.zákóně, dopouští se ten, kdo vybízí
k hromaaiiémiinepln.ění této veřejnoprávní povinnosti, uložené zákonem, pře
činu podle§ J5,odst. 1, zákona na ochranu republiky (viz nahoře č. 143).
235. Trestné činy protz' brannému zákonu.
Rozsah branné povinnosti je vymezen branným zákonem z 19. března 19::lQ,
č. 19-350. z. a n., jenž byl pO?:Il1ěněnzákonem z 8. dubna1927,č.53 Sb. z:#a n.
a-žák z 11. května 1932, Č. 66.SE~·i:a n. Branný zákon znáfyto -skutkové pócÍstatjtrestných činů:
..
.. _...
-a) Rt~~tcllpkuse_c!opustí, kdo se nedostaví k odvodu nebo k přezkoušení
v úIIÍysrú; aDy· ušel odvodní poyjnnosti; je poleI!~ujícíokolností,. jestliže· dobrov()lněciogatečně splní svou odvodní povinnost: (překažení odvodu nebo přezkoušení nedostavenim); .
,... _.
b) J2fe~if1u. se .dopll§!Í, kdoL~!!~!íJ repubHkll v úmyslu,. aby ušel odvodní
povinnó-sHnebo kdo sezdr~uje Ínimo·hÚmicerepublikY lJ!ll~éž úmyslen"ydábě;
kdYlTIěl splnItI svou odvodní povinnosti odvedenÝ,~terý ópust{í:~publiku, aby
se vyh~uI~nastoupení. presenční služby nebo dvanáctineděl~'ího. vojenského
výcvIku (uprchnutí před odvodem a před vojenskou službou);
~c)Ě.ečill .spách~~kdo se,,~9-PR~tiJ)1~~c~,.al'x_Y.Y1:rlkIseb~neb() jil1éll0 z odvodnífovlnriosti,presenčrií služby neb služby jiného druhU.Pt~stupek spáchá,
dopustipIetTCh~abY. vymkl· sebe nebo jiného z dvanáctinedělniho vojenského výcviku,cvičení ve zbrani (cvičení služebnímu), zvláštního cvičeni přísluš
níků zálohy a náhradní zálohy nebo částečné presenční služby jiného druhu nebo
aby dosáhl pro sebe nebo pro jiného zařazení (přeložení) do náhradní zálohy
(obcháiení branné povinnosti);
d)J?I~Čiiiu se dop9u.~tí,
1W.Qlsli těle u~líží n~bo se poškodí na zc!ravíll~b()~sLgiQdl1~k()h()jiné1:lo
Y!?Jižit:tnebo-' se- poŠkoditi,· aby ·~LiI~illil_i=~ste_Čll~n~lJo.?cela nezpůsobilým
]Lpln.ění zákonné Q..:r9Jl11~povinnosti, nebo
.
kdo někomu ,inémuublížÍna těle nebo ho poškodí na těle, abyho učinil zcela
neb--Častečně nezpůsobilým k plněni zákonné branné povinnosti.

s

kdo-se

na

/

1't!J
.I

/.'~

Dopustí-li se činu osoba, zařazená do čs. branné moci,,, době, kdy j~l'_o4.li:_
zena pravomoci voj. soudů, dopouští se vojenského zločinu podle §293 voj. tr ~ zák:;
srov:§ 56, odst. 1 bran. zák. (úmyslné poškození vTasťnIho nebo cizího zdraví);
e) vojenská osoba,. která . neuposlechneVoie1]$Mh()pOV2J~Yfl~íh()Jozkazu
_k_ ~inne'sluz6E (cviČeni -ve zorani, presenční' službě, výjimečné činné službě,
čmnesTUžhěia mobi1isace), nebo se nedostaví k vojenské službě, ač měla povinnost se dostaviti bez zvláštního zavolání, dopoušti se přečinu podle § 41
až 51. Příslušným je vojenský soud. Ale svádění k takovému neuposlechnutí je
samostatným přečinem, který trestá u osob, podléhajících občanskému trestnímu
soudniCtví; občanský soud podle trestních sazeb, platných pro pach.atele, a to
i když svádění zůstalo bez výsledkU.;
f) svádění nebo pomáhání k vojenským zločinům nebo jejich nadržování se
trestá podle § 21 zákona na ochranu republiky (viz nahoře č. 145).
Vojenských zločinů se mohou podle čl. III. uvoz. zákona a § 142 voj. tL z.,
jak oYlypozin.eněriy zákonem z 2. listopadu 1918, č. 9 Sb. z. a n., Qopustiti
osoby, zařazené do branné moci čs. státu (není tedy již rozhodná přísaha,-riybrž"
zařaiení; §99 braimých předpisů).
Také četníci v činné službě se mohou podle § 12 zákona o četnictvu ze
14. dubna 1920., č. 299 Sb. z. a n., dopustiti vojenských zločinů.
236. Porušení dodávad povinnosti.
~~ečL1]JJ. porllšení d~ací povinnosti podle § 4 cís. nař. z 25. července 1~.:t4:,
č. 155 ř. Z., se dopo tí, kdo úmyslně porušuje svou povinnost, zakládající se na
sI1!Iouvě nebo n předpisu dodávati pro ozbrojenou moc republiky nebo někte
rého jejího sence předměty válečné potřeby, dopr?:v()vatitalz2vé předměty nebo
vojsko ne vykonávati práci, dále poddodavatel, zprostředkovatel nebo zřízenec
při. tgkóvé dodávce, dopravě nebo práci, který úmyslně porušením svých povi.nňÓstí \Týkon ohrožuje nebo maří.
Fuks: Der Vertragsbruch des Armeelieferanten, 1918.

požadování dopravních prostředků.
J;'ře~i!!ll_.maření při požadování dopravních prostředků pro vojenské účely
po-dle § 48 zákona z 13. května 1924,~. 117 Sb. z. a n., se dopouští,
.
kdo. proti zákazu dopraví do. -éliriiY. evidenční koně, m01:orová vozidla. nebo
jejich součástky, letadla nebo jejich. souČástky,
kdo neoprávněně podnikne lety,
kdo uvede dopravní prostředek do stavu nezpůsobilého kvojenské službě
v úmyslu, aby zmařil jeho požadování,
kdo. po nařízeném povolání neodevzdá dopravního prostředku pro . vojenské
účely. (Př~~tl1!'~lz_§22 zákonaz 12. května 1932, č. 68 Sb. z. a n.,opožadování
dopravních prostředků pro vojenské účely v ňiIru~seYresťá'po1icejliě podle § 26.)
237.

Maření při

Lelever: Die strafbaren Verletzungen der Wehrpflicht 1907; týž: Strafrechtliches aus dem
neuen Wehrgesetz. b. Z. 1912, III, 342 n.
Vorel: Branný zákon. Kompas, sv. XXVI, Praha 1927.
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§ 8. Trestné

činy

proti volebnímu právu.

238. Charakteristika, sysurnatika a prameny. -

239. Hlavní skutkové podstaty.

238. Charakteristika, systematika a prameny.
Úkon, jímž občan nejdůrazněji zasahuje do státních věd, je výkon jeho
volebního práva. Tuse občan stává státním orgáne~l'oyolal1jmktoml1,aby
pověřoval určité osoby-urciťýfuíptavyprf obstarávání veřejných v~cí. Má-li
tedy úkotento úkon splniti své po~lání, musí býti svobodný, čistý a legální.
lem trestního práva chrániti vÝ~-2.!Lygl~QQ!hgpl'~~3:_~<:Ll1áJhlk~l!,_()ci_POdplá-ceíií
í 2d porušení podstatných formálností, jež mají býti zárukou správnosti celého
aktu. V našem právu byla věc upravena jednak zákonem z 26. ledna 1907,
čís. 18 ř. z., jenž se týká obecně voleb do všech korporací a zastupitelských
sborů, povolaných zákonně k_()Qstaráyání veř~j!1ých věcí, tedy nejen do obou
sněmove-n Náróoního shromáždění, a do zastupitelstev zemských, okresních,
obecních, nýbrž i do jiných veřejných korporací, jako jsou na př. nemocenské
pojišťovny (§ 115 vl. nař. Č. 24/30 Sb.), odborné komory, obecní rady a pod.
Tento zákon byl doplněn speciálními i trestniroipředpisY,Pokudjde o volby
v ()bcích § 68 zák. z 31. legnaJ919, č. 75Sb. Z,. a n., pokud jde o poslaneckou
sněmovnu § 58 zákona Z 29. února 1920, č. 123 Sb. z. a n., na nějž se odvolává
i § 2 zákona o složení a pravomoci senátu z téhož dne, Č. 124 Sb., pokud jde
o volby do zemských a okresních zastupitelstev § 72 zákona ze 14. dubna 1920,
Č. 330 Sb. z. a n., ve znění zákona ze 14. července 1927, č. 126 Sb. z. a n. Pro
všechny tyto volby platí zákon ČÍS. 18/07 ř. z. subsidiárně, tento pak podle
plátí tam, kde čin není podle obecného trestního zákona přísněji trestný.

Jl

-rr

239. Hlavní skutkové podstaty.
Hlavní skutkové podstaty jsou:
a) Rřečinu volebního l'odglácení se dopouští ten, kdo
/ (aJittvnrpoa]ilacení) . k-yolbt-oprávněnému nebo někomu třetímu .nabízí,
p(j§kytIie-iieoo--~libiIje majefl<ový prospěch (i. j.jakékoli zlepŠeiir~hos:podář
ského postavení), aby tím podplatil k volbě oprávněného, aby svého volebního
práva nevykonal nebo je vykonal v určitém smyslu, i ten, kdo -~~--podPlacení) .pro. sebe nebo někoho třetího, slíbiv nebo budě zdání,
že-se dá tím podplatiti k-ile'Vykonání svého volebního práva neooKjemfvykonál1ív určitem smyslu, požaduje, přijme, nebo si dá slíbiti majetk()výp:fospěch.
Ho§tění osob k volbě oprávněných na veřejných místech v den volby se trestá

. (paszvn{

I22!!_é~jně:-

. /.

b )I',ř~Ši?u vol~J::llí.h()\ f!~lll:!E~~~~ni se dopustí,
kdo k naznačenému trč~lu (aby. se volby zdržela nebo ji vykonala v určitém
smyslu) se dopustí proti osobě k-·volběoprávněné nebo jí blízké osobě násilnosti,
způsobí jim újmy na těle, §vobodě, cti,.jmění nebo \přijmu nebo poškození
v jejich činnosti z povolání, nebo tím vyhrožuje, n~l>Q.Q~oJ:mkvoIběopráyněnou
nebo osobu oprávněnd blízkou zastraší tí!Il, že jí způsobí jiné zlo pro ni citelné
nebo takovým zlem pohrozí, i ten,

?,

P.2~,yolb~ osobě

k

volbě oprávněné

nebo

osobě oprávněnci

blízké

úm-y-s'--'e~'
násilnost nebo újmu -pebo poškození naznačeného druhu
proto, poněvadž Y volbě-oprávněný volil ptoti vlivu, jímž bylo naň před volbou
působeno

·()dpachatele. ".

"c5J~fr~tgp~llrozšiřování{K~1~l1Ý~llzpráv při volbě se dopouští, kdo šíří
falešiié zprávy. o' 1PÍstěnebO:o"'giše" volDY; o\od'StoupeI1í yolebiiiho kallcHd~ta
neboojiné()lc()~nosti, která je způsobilá působiti v naznačeném smyslu
volby.
d) preG.inuJ.~l~()Y~lliyolé!b ~~. <fopouští, k d o '
.. .
přivoU'·ě faIsuje hlasování nebo jeho výsledek,
hlasovací 1Íšfek;který mu byl odevzdán k zápisu kandidátova jména, vyplní

na

pr()l:!J:l.řAkll~ll,

- yzbuzením omylu. o svém volebním oprávnění, zejména upotřebením

flll~šilYch'·nebo·.~~J~.()v:aných volebních legitimací koná volební právo, jež

mu' nepřísluší, neQ()y()ľebnipravo příslušející někomu jíriému bez jeho souhlasu.
e).l?ie..čill.u pře,~áž.ení ve volbě se dopustí, kdo úmyslně
~.J2řiyI~sJl1r'ifé150z11<ir~í.voleb~ listiny, aby ztížil nebo .překazil vykonání
volebního práva oprávněnou osobou nebo aby umožnil volbu neoprávněné
osobě,
svémocněyyplníhlasovací

smySlu, _.-....................., .. _, .

lístek,
aby"
působil na vykonání volby v
'.

určitém

překáží k volbě oprávněnému v odevzdání hlasu, aby zmařil vykonání volebního práva.
f) R~ť:stupkl!..l1eoprávněného vykonání volebního práva se dopouští, kdo
vykoria-protiplatným předpisům v()lební právo za jiného s jeho souhlasem,
kdó"'způsobí nebo připustí vykonání 'svého volebnfho"právajiným.
g) rfe~inu~11!aJ~L.v()lb'y se dopustí, kaoj':tmyslně'~"aby zamezil zJiŠtění volebního výsledKli,·sčítacl"šeznam nebo hlasovací lístky odstraní, rozhází nebo
učiní neupotřebiteľnýn1i.
. .. .
h}]?řestupku porllšeníyol~l:mího tajemství se dopustí,kdo siopatří při tajné
"olbě úmyslně a bézpravnýrn prostředkem vědol11ost.o hl~sován(jednotlivých
osob.
ch) Rře,čin~.'překážení volební kandidatury se dopustí, kdo .11lÍsilím nebo
hrozbou~iprávnyiil:p8š1e(fiifflm na\1:ěíe~-=~yo]:)odě,cti, jmění neb() příjmu
p_ůs.ohí-na.někQho, apy nekal1ciidovaC~~'
S odsouzením pro pře~in je spojena jako. vedlejší. trest ztráta volebního
'.
práva, jež podle § 3, odst. 3 zákona čís. 75/19 Sb., trvá jeden rok.
, i)' :r>řečiny a přestupky porušení formálníchpř~9.pi~llj~ci:rl()tJivých .volebních
tádů,ťivodem citovanych; př!~působeny jsou těmto fórmálním předpiš'urna mají
zaručiti legalitu výkonu volebního práva.

nebo'

Rosenthal: Ůber den reichsrechtHchen Schutz des Wahlgeheimnisses, 1918; Gerland: Der
Rechtsschutz gegen politische Unehrlichkeit. Werden des Rechts, 1931.
Drbohlav: Volební a shromažďovací svoboda. Knih. populárních výkladů zákonů. Nakl.
Šašek. Nové Město n. Mor. 1907; Spira: O preventivní a repressivní ochraně volebního tajemství. P. 1908, XLVII, 1.

HLAVA II.
Trestné činy proti společnosti.

DlL J.
Trestné

§ 1. Trestné

činy

činy

proti mravnímu

proti manželství a
pohlavní život..

řádu.

řádu,

ovládajícímu

240. Dvojnásobné manželství. - 241. Cizoložství. - 242. Nezákonný sňatek. - 243. Násilné
smilstvo. - 244. Zprznění. - 245. Jiná smilstva. - 246. Obchod ženami. - 247. Urážka
mravopočestnosti.

240. Dvojnásobné manželství.
~~"l!~vol~~~()Q!!~h()..l?:!~!1.ž~lství.(lJ~g~nrie) .. se.4()PQl!~t!j~dll~~Q~()!2l:l:.()gQl:l:gá,
ktt;;r.á..v~id.~_y manželství s jinou osobou, i ta osoba~ jež, ačsaIl1ant;;p9.daná,
vstoupí .. v.. manŽdství . s osobou oddanoú (§ 206 .a 207). Podstatné je věd()mí
pli,!Y:J,Osti dosavadního manželstvC.a. uskutečnění podstatnýčlÍ" formálností,vyžadovaných k uzavření. manželství. K...Ya.UfikQyallý.je případ,jestližepachatel
za,,!i,!j!J.~dt:llMstraněsvůj manželský stav.
....... ". .
.
Svoboda: Dvojí manželství. Sbor. 1933, XXXIII, PM., 572.

241. Cizoložství.
rfestupek cizoložství pogle .§ 502 se liší od bigamie tím, že tu nejde o uzavření
manželsfví~·nýbřzosoUiož. Oba souložící jsou spolupachatelé. Činje soukromožalobniC §5()3r~r2M~šellCo'oc:hot~k dalšÍ1l1.11 spQlužití platí .za odpuštění,
t."j.vzdání se žalobního práva, jež je při tomto přestupku možné.i ještě po
uTozenl"l.'festu:·Jiíiiiká porušenI manželské věrnosti spadají - ovšem jen se
strany oddané - poo .. §525:····
'''~,,-,",~

'Ó"'<

Gross: Das Bigamieverbrechen, seine Verjiihrung nach osterr. Strafrecht (G. Z. 1908,
LIX, 253); Welsch: Die Bestrafung des Ehebruchs nach romischen, kanonischen und
alterem deutschen Recht 1908; Kahn: Die Bestrafung des Ehebruchs nach heutiger Gesetzgebung und de lege ferenda 1902; Pfeil: Der Ehebruch in seiner gesch. Entwicklung und nach
ge1tendem Recht 1908; Lďwemtein: Die Bekampfung des Konkubinates in der Rechtsentwicklung
(Strafr. Abh. č. 201) 1919.

242. Nezákonný sňatek.
Podle § 507 se trestá jako přestupek
vstoupenCvnezákonný sňatek bez dispense
/

18i

nebo odebrání se do ciziny, aby tam byl uzavřen sňatek pod1e~z~ejšího práva
neplatný. Kvalifikačním momentem je tu zatajení překážky manželství.
Podle§ 508 se trestají rodiče, kteří by zneužívajíce ,své moci nutili své děti
k neplatnému manželstvÍ.
Násilné smilstvo.
Zločin násilného smilstva je podle § 125 druhem vydírání, vyznačujícím se
jednak předmětem vynucení jednak intensitou nucení. Předmětem vynucení je
trpění soulože ženou; nuceni násilím nebo hrozbou musí dostoupiti takového
stupně, že žena je neschopna klásti odpor. Na rozdíl od vydírání může stav
bezbrannosti býti také způsoben lstivým omámením smyslů. Ano, podle § 127
se dopouští násilného smilstva i ten, kdo mimomanželsky souloží se ženou, jež
bez pachatelova přičinění je bezbranná nebo bez sebe. Takovým osobám zákon
v § 127 konečně staví na roveň dívku mladší 14 let, jejíž svolení tedy je právně
bezvýznamné. Bylo-li proti takové dívce užito prostředků § 125, může tu býti
konkurence zločinu podle § 125 se zločinem podle § 127. Kvalifikačním momentem je závažná škoda na zdraví nebo na životě.
244.

Zprznění.

>(

Zločin zprznění podle ,§ ,128 ,spočívá v tom, že pachatel (jímž tu může býti
i _~t:!lla)--použiTe-osoby -Cifebadilapcé) niladší 14 let nebo bezbranné nebo bez
8:ebe jsoucr-osoby (třebas jí sám do tohoto stavu neuvedl) ,~l1kojení svých
chlípných choutek jiným způsobem, než jak je uvedeno v § 127, tedy než
k souloži se ženou. Jde~!i~~~obu stejného pohlaví, je tu zločin podle § 129b.)

245. Jiná smilstva.
Pod názvem "zločiny smilstva" uvádí zákon čtyři skutkové podstaty:
a) smilstvo proti přírodě,t.j. úkony, mířící k ukojení pohlavního pudu (nejen
úkony podobnými souloži) se zvířaty (bestialita) nebo s osobami téhož pohlaví
(homosexualita, tribadie). ' Kvalifikačním momentem je použití některého prostředku § 125 a škodlivý výsledek;
b) zločin krvesmilstva podle § 131 je soulož mezi ascendenty a descendenty,
třebas nemanželského původu.
Soulož se sourozenci (plnorodými nebo polorodými) a s manžely rodičů,
sourozenců a dětí (třeba manželství bylo zrušeno smrtí) je přestupkem podle

r501;
c) zločin svedení k smilstvu podle § 132 spočívá v zneužití moci, již má někdo
n~d jiným, který je s'Yětellj~119 ci?~O~~)~iChově nebo vyučování) k tomu, aby
jefU:čillil povolným k trpění nebo konání smilného činu (ne tedy jen soulože).

Dozoru je svěřena osoba, podléhající moci jině osoby buď na základě výslovné
norm.y (dozorce vězňů, učitel, ošetřovatel nemocných) n~1J()obecně uznaných
životních povinností v tom směru, že dozorce odpovídá za mravní chování
a neporušenost svěřené osoby. Z<ia k tomu stačí námezdní smlouva, je quaestio
facti (stačí u mladistvé pomocnice v domácnosti, nestačí u dělnice v továrně).
!

'\\

,/

\184
>

o svedení nelze mluviti tam, kde osoba, dozoru svěřená, sama dala podnět k činu.

dl-MImo to zná naše právo několik přestupků svedení, a to:
4mrhdní (t. j. soulož se ženou pohlavně zachovalou) pod přípovědí manželstvz
poaIL§J)06. Mezi přípovědí manželství a svolením k souloži musí býti kausální
souvislost. Podmínkou trestnosti je nesplnění slibu, jež bylo bezdůvodné a zaviněné, třeba je pachatel při činu neměl ještě v úmyslu. Qgjc;yeř,ejn,ož;:llobní.
Zmrhání. nezletilé dcery nebo nezletil(příbuzné hospodáře neb hospodJlně
v domácnosti žijící domácím člověkem (§ 504) a
svedení nezletilého syna nebo nezletilého příbuzného v domácnosti žijícího
ženskou osobou v rodině žijící (§ 505)
jsou přestupky soukromožalobní; právo k žalobě mají rodiče, příbuzní a porllčenstvo.

~zý~~ní~_~_s.mil~tl']J~Ú~ř.~sj:u.pk:u) podle § 20 zákona o potírání pohlavních
nemocí z 11. července 11122, č~ 241 Sb. i·-~ľii. se dopouští:
kdo způsobem, který je s to uraziti stud, vybízí nebo se nabízí k smilstvu, a
.kdo svádí k smilstvu osobu nedosáhnuvší šestnácti let;
e) kuplířství je zločinem podle § 132, IV~'Kay~$~se ho dopouštějí rodiče, poručnígLvychovatelé nebo učitelé na osobě jim svěřené, nebo když svedená
oSJ!pa je pohlavně zachovalá.
Kuplířství je zprostředkování styku k smilným účelům (nemusí tu jíti právě i
o soulož), děie:J.L~Rozdíl proti svedení (§ 132. III) je
v tom, že se děje ve~uspě.ch_třetLQ.sob~.1:in je dokonán, jde-li o osobu zachovalOu, uskutečněním smilného styku, jinak (totiž dopustí-li se ho rodiče, poručníci atd.) již zprostředkováním.
Přestupku kuplířství se podle § 512 dopouští, kdo
přechovává nevěstky,

kdo si z jejich přivác;iění činí živnost,
kdo se dá upotřebiti za dohazovače v živnosti nevěstek.
Kdo mimo tyto případy hledá svou obživu v živnostenském smilstvu jiných
(tedy zvláště t. zv. pasáci), dopouští se přestupku podle § 5 zákona ze 24. května
1885, č. 89. ř. z.
Konečně hostinští, kteří mimo případ § 512 dávají příležitost k smilstvu (tu
nemusTjífijén o nevěstky), dopouštějí se přestupku podle § 515.
Ne.vls1kamLse.tu_rozum.ějLQ~oby ,j~ž .p9ži)TpQstenskuprovozují .. pohlavní
st~Y.hrolicejní reglementace prostituce byla zrušena § 13 zákona o potírání
pohlavníéhnemód z 11. července:1922~.Č. 241 Sb.z. a n., jenž v § 14 výslovně
zřizování a udržování nevěstincůzá reglementačního systému trpěných staví
pod předpis § 512 a 515. Tím byl také zrušen § 5, odst.·1 a 2 č. 1-5 a odst. 4
zákona č. 89/85 ř. z., jenž jako přestupek stíhal porušení policejních předpisů
o provozování prostituce. Misto toho byl zaveden obecný přestupek;
f) pohoršlivé provozování smilstva podIe~21zák •. č. 241/22 .. _Sb.,jehož se dopouští, kdo provozuje smilstvo způsobem pohoršlivým pro spoluobyvatele domu
nebo sousedy, při čemž kvalifikačním je moment, bylo.:.li tím vědomě dáno
pohoršení mládeži.

Bondy: K diskusi o otázce

chráněné

hranice

věkové při

deliktech proti mravnosti v

přípravné

osnově k novému trestnímu zákonu. Č. a. 1926, XII, 82; týž: Odpověď na článek p. doc. MUDr.

E. Klausnera: "Ještě k diskusi o otázce chráněné h,!anícevěkové při deliktech proti mravnosti
v přípravné osnově k novému trestnímu zákonu." C. a. 1927, XIII, 38; týž: Otázka trestnosti
homosexuality. Publ. II.; Čeřovský: Otázka chráněné hranice věkové při deliktech proti mravnosti v přípravné osnově k novému trestnímu zákonu. Č. a. 1926, XII, 46; týž: Otázka trestnosti
homosexuality. Publ. II.; týž: Příspěvek k naléhavé reformě trestního zákona. (§ 129 I. b) tr. z.).
Č. a. 1924, X, 124; Hudec: Otázka trestnosti homosexuality. Publ. II.; Klausner: Ještě k diskusi
o otázce chráněné hranice věkové při deliktech proti mravnosti v přípravné osnově k novému
trestnímu zákonu. Č. a. 1926, XII, 113.

246. Obchod ženami.
Mezinárodní úm1uvou~~4.května 1910, uvere)nenoupod č. 26/13 ř. z.
o ,.Fóllr1ififQoé1ioaU děvČaty, k níŽ naŠe republika přistoupila poqle vyhlášky
Č, 160/22 Sb. z. a n.jakož ilÍm1uvou z 30. září 1921, uveřejněnou pod č. 123/24
Sb. z. a n. o potírání obchodu ženami a dětmi, převzala republika závazek
trestati obchod ženami. Závazek byl splněn § 35 zákona o vystěhovalectví
z !§.-únorai922, č.7i.Sb. z. a n. (v. č. 217.)
.
247. Urážka mravopočestnosti.
Urážka mravopočestnosti podle § 516 spočívá v jakémkoliv jeqnání,zvláště
i .vyobrazení, jímž byla hrubě uražena mravopočestnost nebo stydlivost.a jež
jest s to vzbuditi veřejné pohoršení (není tedy třeba, aby v konkretním případě
pohoršení vzniklo). Čin musí míti vztah k životu pohlavnímu (arg. v. "smilnými").
Cill.j(! obecně přestupkem))yHivšak spáchán obsahem tiskopisu, je pře
činem. O př~stupku uveřejňování sensačních zpniv viz č. 180 g) .
. , .,;,

~
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André: Les outrages aux bonnes moeur.s, 1909; Ellis: / La prostitution, ses causes, ses
remedes, 1929; Riolan: La prostitution, 1929; Wulffen: Der Sexualverbrecher, 1909; Mittermaier: Die strafb. Handlungen gegen ~ie Sittlichkeit im Vorentwurf zu neuem osterr.
Strafgesetzbuch von 1909. O. Z. 1911,.II, 250 n.; Wolzendorff: Polizei und Prostitution 1911;
Grosse: Zum Begriff der Kuppelei. AS., 1875, XXIII, 102; Černý: Zur Auslegung des § 516 St.
G. G. Z. 1913, LXIV, 44; Dannenbaum: Unziichtige Schriften, Abbildungen, Darstellungen
u. Gegenstande in der ... Rechtssprechung ... Z. 1913, XXXIV, 811; Laupheimer: Der
strafrechtliche Schutz gegen geschlechtliche Infektion, 1914; Been: § 175 des Reichstrafgesetzbuchs. Juristische Abhandlung iiber die homosexuelle Frage, 1912; Thomsen: Das unziichtige Bild in der Rechtssprechung des Reichgerichts, 1913; Cohn: Das Problem der Bestrafung des Ehebruchs (Strafr. Abh. č. 190) 1916; Behr: Der Handel mitunziichtigen Schriften,
Abbildungen und Darstellungen. Seine strafrechtliche Bekampfung, 1922; Plant: Begriff und
Strafbarkeit der unziichtigen Theaterauffiihrung, 1922; Lenz: Verbrechen und Vergehen
wider die Sittlichkeit, 1928. Kitzinger: Gesetzgebung und Verwaltung im Kampfe gegen den
Madchenhande1 1908; Butz: Die Bekampfung des Madchenhande1s, 1908.

§ 2. Porušení povinnosti k
248. Systematika. -

249. Ohrožování mladistvých. 251. Zanedbání

péče

výchově

250. Porušení
o mladistvého.

a

péči.

alimentačních

povinností. -

248. Systematika.
P~:)ViJlnQ~t~YÝc::l1()v:ě a péči může býti :e~rllš~lJ.ajeclll~kčiny>jimi~.se.zár()yeň
O~..lJ.J~_~Zd1:a.ví (§ 413',~Ln4==L{21,3nr:":::""379) a o nichž bude jednáno v souf

!

ist
\
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vislosti s činy proti životu a zdraví, jednak
dítěte.
Sem spadají:
.. _
..
",",~~-,"

činy,

jimiž se ohrožuje .mravní ypoj

---~'

249. Ohrožování mladistvých.
P~~gtE~.t_()~Q~y!~i!l:1J~4!s&c!1~_p()41e § 34 zákona o vystěhovalectví
z 1;r.-linoraT9~2,č.'71--Sb-'-z.-an:~-jehož se dopouští,
} kdoll_~gl,~_g~J?ll_11!ll!clš!J§)e~~vý<iě_l(!~J:l~l'_ráci v cizině bez souhlasu poruč~nského nebo opatrovnického úřadu, nebo
IJ ko()ji k tomu účelu dOE~~",~~~_~i_ziny.

250. Porušení alimentačních povinností.
Podle § 8 zákona ze 16. prosince 1930, č. 4 Sb. z. a n. z r. 1931 na ochranu
osob, oprávněných požadovati výživu, výchovu nebo z~opatření (zákona a1imentačního), dopouští se.J?řes!.tp_k~1.kdo§.myslně nebo zhí-ubé nedbalosti nesplní
svou povinnost vyživoVat1něbo zaopatřiti jiného, takže oprávněný je vydán
nouzi nebo že musí, aby nebyl vydán nouzi;bYiipoopofováiiOdjiriud.Ťrestný
však- není, kdo mohldůvodněspolénai:i, ženouze bude odvrácena podporou
jin(gsoby k i:omuzp11sob.iléjšrll__flodle . ustanovení soukromého práva alespoň
podpůrně povinné, a kdo nemohl nouzi odvrátiti bez ohrožení vlastní výživy
VeDO výživy osoby aspoň stejně blízké jako osoba ohrožená, ledaže by porušení
své povinnosti zavinil tím,~eúmyslně zanedbal výdělečnou činnost k jejímu
splnění potřebnou, nebo tím, že možnost jejího sphlěnízmařil nebo ztížil.
Čin je
... '_~"stíhá se však jen..llanávrll_,osoby, která má právo na
výživu ne o zaopa
neDo, je-li nesvéprávná, na návrh poručenského soudu.
Návrh může býti odvolán, dokud soud nepočal prohlašovati rozsudek; do
téže doby může pachatel získati beztrestnost účinnou lítostí, jestliže čin
neměl jinak nepříznivých následků a pachatel napravil veškerou škodu z něho
vzešlou.

ení,

X
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251. Zanedbání
o mladistvého.
Přestupku zanedbání péče o mladistvého podle .. § 61 zákona o trestním
s()JtdiiI~Yi~3,~mIiíde# z 11. března 1931,.Š. 48 Sb~z.an., se dopouští tť;n, kdo
P~9l,'uší limyslně nebo z hrubé nedbalosti sv:olipQyIún9§!Ee~()y~!j o().soQgml~dší
ns[J8 .leti:ik,~ze je vydána v nebezpečízQ~§tllll.ti, KvaIÍfikačním momentem
je, byr::.nčin spáchárlznizké a nečestné pohnutky. Čin se stíhá na návrh páručenského
soudu.
-- - .

'":::::-:~~~-'~"'--

Poznámka: Ochrany mládeže před literárním brakem se dotýká § 5-9 zák. z 10. července
1933, č. 126 Sb. z. a n., jež stanoví, že ministerstvo školství může zakázati rozšiřovati mezi
mládeží mladší 18 let tiskopis, jenž je s to, aby vážně ohrozil přirozený pohlavní vývoj nebo
pohlavní život mládeže nebo aby vážně rozvracel mravní vývoj mládeže tím, že v ní budí sklon
k zločinnosti nebo k surovosti. Vědomé přestoupení tohoto zákazu se trestá jako přestupek
§ 18 t. z. (viz shora Č. 226 g). (Prováděcí vlád. nařízení z 9. listopadu 1934, Č. 229 Sb.)
Hellwig: Der Schutz.·der Jugend vor erziehungswidrigen Einfiiissen 1919; Bodstubner:
Jugendstrafrecht llI!d>W'ohlfahrtsverwaltung in ihren wechselseitigen Beziehungen, 1920. Girault: L'abandonde fami1le, 1927; Dechambre, L'abandon de famille, 1928; Lonez: L'abandon
de famil1e, 19z9.
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§ 3. Porušení piety k mrtvým.
252. Poškozeni

252.

pohřebišť.

-

253.

Zneuctění

popele.

~oškození pohřebišť.

Ve_~i!!~~f~,~i~l1ů apřestupků proti veřejnému pokoji a řádu uvádítr ....z.
v § 306 přečin poškození pohřebišť, otvírání hrobů, odnětí mrtvol, zlé nakládání
sliru a odcizení něčeho z těch věcí, jehož se dopouští ten, kdo ze zlomyslnosti
nebo. svévole poškodí .pohřebiště pro lidské mrtvoly. ustanovená, bez dovolení
llr·ob otevře, odtud nebo z jiných míst, kde se mrtvoly lidské chovají, mrtvoly
nebo jednotlivé jejich části o své moci odejme nebo s JLd~~ký:rn.i mrtvolami zle
nakládá. Od tohoto porušení piety k mrtvým (praxe nežádá vždy, aby pohnutkou
byla neúcta k mrtvým) odlišuje však zákon zištné odnětí věd z.pohřebišť,
z hEob~, nebo z mrtvých těl, jež kvalifikuje jako krádež.

253. Zneuctění popele.
Zákonem o pohřbívání ohněm ze7.prosinee 1921, č. 464 Sb. z.a n., byly
zavedeny tři nové skutkové podstaty.
Eřefinll se dopouští:
kdo zneuctí popel mrtvoly. Naproti tomuzlQčjnu se dopouští,
kdo popel mrtvoly odejme z oprávněncova držení bez jeho svolení nebo bez
úředního povolení,
kdo úmyslně poruší úřední závěru popelnice.
O urážce zemřelých viz níže č. 323.
Kiesler: Die BeschimpfŮllg Verstorbener, (Strafr. Abh. č. 199), 1919; Crusen: Der strafrechtliche Schutz des Rechtsgutes der Pietat, 1890; Merkel: Der Leichenraub, 1904; Koch:
Leiehnam und Grab im Strafrecht, 1910.

§ 4.

Nestřídmost.

254. Dva

přestupky

opilství.

254. Dva pj'';estupky opilství.
Nestřídmost se trestá v své sociálně nejnebezpečnější formě, totiž jako o{JHství,
a to ~ve dvou případech: podle § 52~ tehdy, byl-li v opilství spáchánČIíi, který
jÍnak by -byl zločinem (spáchání Mkového činu je tu objektivní podmínkou
trestnosti, na niž se vina nevztahuje; opilství samo ovšem musí býti 7Hviněno, třeba
jen kulposně; o vztahu zločinného výsledku k duševnímu životu pachatelovu viz
nahoře č. 44 b.), a podle§524 u řemeslníků, nádeníků, kteří pracují na střechách
a lešeních nebo kteří zacliázeifs věcmi, s nimiž je spojeno nebezpečí ohně, i .osob
slgŽe1:5hých;jejichžnebedlivostí by mohl vzniknouti oheň. Čin posléze uvedený,
nestaI=lise veřejně, se trestá k návrhu mistra nebo zaměstnavatele. Podle zákona ze 17. února 1922, Č. 86 Sb. z. a n., se trestá policejně podáváníalkohoIických nápojů osobam -ri:iliidším 16 resp. 18 let ve veřejných místnostech.
Drbohlav - Prušák - Roztočil- Spira - Šimeček: Kterými prostředky sluší bojovati proti alkoholisII).u se stanoviska práva trestního? Publ. II.
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DÍL II.
Trestné

činy

pro)i náb

skému

řádu.

§ 1. Charakteristika.
255.

255.

Předmět

Předmět

ochrany.

ochrany.

PJec!!1:1~!~1J1()chrany j~ zájem na klidném, náboženskými spory nerušeném
životě ve státě. Proto již zákon na ochranu republiky č. 50/23 Sb. stíhá v § 14
jako rušení obecného míru veřejné popuzování k násilnostem nebo jiným nepřá

telským činům proti jednotlivým skupinám obyvatelů pro jejich náboženství
nebo proto, že jsou bez vyznání, i veřejné popuzováni k zášti proti nim, i konečně
veřejné popuzování k násilnostem neb jiným nepřátelským činům proti jednotlivci pro jeho náboženstvÍ nebo proto, že je bez vyznání. V duchu ústavní
listiny, jež v § 123-125 zaručuje svobodu jakéhokoliv vyznání, náboženstvÍ
nebo víry, pokud jeho výkon není v neshodě s veřejným pořádkem a řádem nebo
s dobrými mravy, nečiní se tu rozdílu, zda jde o vyznání tím nebo oním způso
bem organisované nebo ne. Stát však - důsledkem starších sociálních poměrů má i zájem na ochraně určitých organisačních forem, v nichž se vyznání projevují, takže předmětem útoku může býti i náboženské společenství, jehož organisace byla státem uznána, určitá učení, zařízení a zvyklosti, v nichž se projevuje
přináležitost k určitému náboženskému vyznání. Jmenovitě chrání býv. rak.
právní řád náboženský pojem boha, ať se mu tím neb oním vyznáním dostává
jakéhokoliv vymezení nebo symbolického vyjádření.

§ 2. Jednotlivé skutkové podstaty.
256. Rouhání se. - 257. Rušení náboženství. - 258.
duchovního. - 260. Zneužíváni náboženského úkonu. -

Skutkové podstaty sem

patřící

Rozšiřování nevěry.

- 259. Urážka
261. Napomáhání náboženské sektě.

jsou:

256. Rouhání se.
Předmětem útoku při zločinu rušení náboženství rouháním se bohu podle § 122
á) kj ak~l<.illiLPQil11:QY~~YY1J1~?:~p.in(!qQ .symp()Jicl<~ .. vyiágf~pJ.;t1,~iyy§§LpytQsti"
p()J~lJgJ1LQY§~mjq~.onábožell.s1{Olll'f(!d~t~yu (ne na př. kulturně historickou,
jako js?u bohové pohanští), třeb1!1l.~.11~4QQ1~11~ls~J:l~J;PQ~~.~~!1§!yiJ:~_~J~~!~ ..Y.~!1!l;
né.bQ. Cinnost spočívá v rouhání, t. j. v projevu nevážnosti, neúcty, posměchu,
pgl1rs~Ri. P~uhé popírání jsoucna není'rounaním7lěa.ilže s"ěšfálo ura:žTfvým
způsobem. Ze rouháním bylo vzbuzeno veřejné pohoršení, je kvalifikačním
momentem podle § 123; ani~~l~!!~ S~_9.11!!S;!llu,§t§.tát, ač ovšem, stal-li se projev
písemně, rngsil?ý~Lpli§~.l!P!1Ý.~~§P.Q!i:g,Y~Jn:~",lj~~l1} (rozšiřovan ými spisy).

2M'. Rušení náboženství.
Předm~~m ú1=Q.ls:l:tl~ři ~~lQ_fiU}!Iy~eQí~!!i!?2~~11~,tyLpQ<c,il~~J;~"~ cQ2j~j~!Lg,~
í!:QgyLY~~,~~t~t~1:l~g~gé. Cinnost spočívá
P~s!'y:t:ll~~!1:L!1:,~~()~~"g~~jE!L1!~Qnft, jimiž se projevuje příslušnost k onomu
společenství, třebas

tu nebylo úmyslu tímto rušením projeviti neúctu, nebo
stalo-li se zlým nakládáním s bohoslužebným nářadím, ale i jakýmkoliv. jiným veřejným projevem, tře12l!~"c~~~l1-e"
@1Ý!.~L_ll~Q~"lléJ1Q_ll~QQžiiistYCye: ,v~~chj~lli~P:iQJe:~fJi;"i1ybrž jen někt.(;!fého
YLy~ř~ill~!11:J2!()j~Yl:l,2Q()yr~~"ní, zvláště

i eh(}~f(;!ní, ,~gtt~"t;ní "!!_t!.Qg"~YYS]l·

N:~gi:!L!:ll_c1d.p"yc~l11. Pt:()j~yi~Lygilláb()ž~ll~~L212QYL~c~llí, je veřej né posmívání

náboženstvÍ ve
§ 303, odst. 1.

258.
-

o

státě

uznanému (jeho

učení, zvykům, zřízením) :Q,řečinem_podle

Rozšiřování nevěry.
.

'7

'

-

.,

Zločin rozšiřování nevěry podle § 122 d) i~"4(mJií~~.m;. j~J22-ll v tom, že jde
stejný předmět útoku, ..ruili.ilieJ1,~kQ1l.".pi.e_ds!aYu..~y~J2}::tQsti.;. jen tato před

má býti' chráněna proti činnosti, jíž se propaguje nevěra, nikoliv to neb
ono positivní učení některého náboženského společenství. Poměr k § 118
-ústavní listiny, podle něhož vědecké badání a hlásání jeho výsledků je svobodné,
. pokud neporušuje trestního zákona, je dán tím, že § 122~_~i!1:L~.!gl~tL~.ig»__.iimi,žp2c,i1ť! J2acll:itelovalÍpysluyyjác,iř,ellého b ll ď výslovllě nebo,aspoň::~ _""
fQrmě,jehopfojevu má v osobách ještě věřících býti podryta vÍri! v boha, kdežto
podle § 118 úst. 1. je volné hlásání učení, jež se jevÍp'ouhym"liIasIňim""výsledků
vědeckého badání. Prohlaš0Y!!!Lurčité výsl~d~J:~Y~~~~S!~~~.!?'~~~E!c~~E~~a~u
náboženský~lLllř~gl'tay_neníc .. ji~~rY!()cc§ ..1!~L~~!:.J:.LJ~()!1~~Y~9~.!1:lji~"!!~~t.~0
vykro~~!,~.,y~C[~(;~L~f~!YĚ:~njl~git.1!c§J~.é~iii.c;hf~.,t!~~t!lL~g~g"l1c;l1f~nig.

259. Urážka duchovního.
Vedle zlehčování náboženstvÍ stíhá § 303 jako přečin urážku duchovního při
výkonu bohoslužebných obřadů a takové neslušné chování v čas veřejného provozování náboženství, že z toho může vzejíti veřejné pohoršení.
,,EfLy4killlll" j.~_gJ!ChoYQb.~Q()k:g.Q.j~.Y~YIlěj~í!11",.Q~<::'l1:il~!~~__~j~!itelném
vztahu k. vlastnímu úkonu, tedy i když. po .výkonu odkládá. rituální roucha; iiikoTív~kdyŽ)iž o"dčháZTv'C1vllilfm"š'aiě.K neslušnému chováňI neňriféba"?ímyslu
rušiti výkon, na druhé straně není neslušným chováním pouhé nevzdávání
úcty osobou, jež se jen náhodou k úkonu dostala (nepozdravení Sancti~sima,
neseného po veřejné cestě v průvodu nebo umírajícímu). Pokllcl~eosoQ.~,.1~?
se vědomě účastní náboženského úkonu, chová neslušně,01?omene...lipřegsebráti
~J]'YQ~;tJJ.č~~t~ikl!Q~~lqíy_aIlé)záv:isíIl~. citlivosti prostředí a na vědomíR~slia!~Í~
~ může poy~ij)i>h()rš~l1L.

260. Zneužívání náboženského úkonu.
Zákonem z 20. února 1919, č. 111 Sb. z. a n., byl připojen k § 303 nový odstavec,
jímž se za přečin prohlašuje jednání duchovního, jenž zneužívá náboženského

úkonu k projevům politického významu. Zakázáno je tu promlouvati o věcech
státního nebo politického významu, tedy je činiti předmětem úvah, při čemž věcí
státního a politického významu je každá otázka, dotýkající se mocenských vztahů
ve státě, i uspořádání vztahů mezi jednotlivci i mezi jednotlivými skupinami
v něm. Proto sem spadá i kritika zákonů, doporučování nebo zamítání určité
politické organisace nebo tisku a zasahování do volebního zápasu.
261. Napomáhání náboženské sektě.
Přečinu napomáhání náboženské sektě, státem za nedovolenou prohlášené,
se podle § 304 dopouští ten, kdo předsevezme cokoliv, co směřuje ke zřízení
nebo rozšíření takové náboženské sekty, o níž státní správa prohlásila, že nemůže býti uznána. Tento předpis je obsoletní, poněvadž podle § 122 úst. 1.
není k trvání náboženského společenství třeba schválení státní správy; praktický
by byl při sektě výslovně zakázané.
Rohland: Historische Wandlung der Re1igionsverbrechen1902; Stooss: Die ReligionsdeHkte.
Schweizer. Z. 1904, XVII, 263 n.; ThUmmel: Der ReHgionsschutz durch das Strafrecht 1906; Kohlrausch: Die Beschimpfung von Religionsgesellschaften 1908; Maser: ReHgion und Strafrecht, insbes. die Gottesliisterung (Strafr. Abh. č. 110) 1909; Glaser: Die Re1igionsdelikte nach dem Vorentwurfe und nach dem Gegenentwurfe zu einem deutschen Strafgesetzbuch. Z. 1912, XXXIII, 825 n.; Wesenberg: Der strafrechtliche Schutz der geheiligten
Gegenstiinde (Strafr. Abh. č. 158) 1912; Ahrens: Der strafrechtliche Schutz des religi5sen Gefúhls im geltenden Recht, im Vorentwurf und im Gegenentwurf (Strafr. Abh. č. 159) 1912;
Eisenbacher: Staat, Recht urid Gottesglaube, 1913 (Paderborn); Bode: Die Religionsdelikte
im Strafgesetzbuch (s ohledem na rakouskou a švýcarskou osnovu) 1914; Liftschůtz: Die strafrechtl. Bekiimpfung geistlicher Ůbergriffe in wehliches Gebiet (Strafr. Abh. č. 177) 1910;
Euli1'lger: Zur Lehre von den Re1igionsvergehen, 1919; Thummel: Der Religionsschutz durch
das Strafrecht, 1927.
Bouček: Náboženské delikty v osnově nového rakouského trestniho zákona. P. r. 1909-10,
XI,4, 13, 61, 100; Skalský: Vysvětlivky k § § 122 a 303 tr. zák. ze dne 27. května 1852
z.
č. 117. Knih. Spol. evang. duch., 1906.
.
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§ 1. Charakteristika.
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262. Charakteristika.
Předmětem ochrany je

při tétQ skupině trestných,čin;u,

zájem na obecné bez-

pečnostTŽlvotaap:laIetku. Tento zájem vede namnoze k vydání norem policej:-:

ního rázu, z nichž jen

přestoui5éi1fi1ěkťéiych

je

soudně trestne;koežt6přestou

periiosta!Ilic::ljje~p(,)liCejně1:restné. Hranice· mezi" policejně a soudně trestnými
Činy, ohrožujícími obecnou bezpečnost, není v pravu ďříve rakouském jednoznačná, poněvadž jednak nynější oddíl o přečinech a přestupcích byl dříve
II. dílem trestního zákoníku z roku 1803, jenž byl míněn jako policejní trestní

191

....

zákoník, fiksujíci těžší policejní přestupky, jednak v pozdějších dobách se na
mezi obecným a policejním trestním právem různě hledělo, a stopy této
fluktuace nacházíme právě v nejasnosti vzájemného vymezení těchto dvou
skupin trestných činů.
Spadají tedy dotéto skupiny činjldosti různé. Jednak ty, kdy je trestné vzbuzenrJionkretníhona;ezpeČi,-jednak ty, kdy se vzbllzenfábstraktního nebezpečí
trestá~Koriečněbyla-1i přestoupena určitá norma, jež byla vydána k zajištění
proti nebezpečí.
poměr

-.

§ 2. Obecné ohrožení.
263. Ohrožení jednáním za okolností zvlášť nebezpečných; - 264. zvláště na podnicích státem
"_,,/
chráněných. 265. Ohrožení třaskavinami.

/"-,

263. Ohrožení jednáním za okolností zvlášt' nebezpečných.
Zločin veřejného násilí zlomyslným jednáním nebo opomenutím za okolností
zvláště nebezpečných podle § 87 zahrnuje v sobě jakékoliv jednáni, předsevzaté
ze zlomyslnosti (t. j. úmyslně s vědomím protiprávnosti), jestliže jím bylo způ
sobeno nebezpečí pro žÍvot, zdraví nebo bezpečnost těla lidem, anebo ve větším
rozsahu pro cizí majetek. Jen jako doklad, že čin může býti spáchán i opomenutím, uvádí § 87 "úmyslné zanedbání povinnosti, kterou někdo má při provozování jízdy železniční nebo při dílech nebo podnicích v § 85 lit. c) uvedených". Vyňato je jen poškození cizího majetku, jež za stejných podmínek
spadá pod § 85 b).
'
Není-li tu "zlomyslnosti", může čin spadati pod § 318, jenž stíhá každé svévolné poškození mostu, splavu nebo jakékoliv stavby, kterou jsou upevněny břehy
řek a potoků, nebo opatřeny srázy při cestách a mostech. Podobný ráz má přestupek úmyslného porušení veřejného osvětlení podle § 317 a obmyslné poškození výstražných znamení, postavených k tomu, aby se uvarovalo neštěstí podle
§ 319. ,~/

Finger(Ůer

Ůber

Begriff der Gefahr und seine Anwendung im Strafrecht 1889; Kries:
den Begriff der objektiven Moglichkeit; Loock: Der strafrechtliche Schutz der Eisenbahnen,
1893; Hofmann: Der strafrechtliche Schutz der schweizerischen Eisenbahnen, 1907.

264. Ohrožení zvláště na podnicích státem chráněných.
Vzhledem k nebezpečí, jež mohou nast . stávkou, pasivní resistenCÍ nebo
sabotáži, prohlašuje ds. nař. z 25. červen
914, č. 155 ř. z. za trestná jako přečin
určitá jednání úředníků neb zřízenc o tátního podniku, železnice nebo plavebního podniku a kteréhokoliv jinéh podniku, jenž pro svou důležitost pro účely
státu nebo veřejného blaha byl inisters<tvem vnitra prohlášen za podnik státem
chráněný.

Trestná činnost u tě o osob spočívá ve společném odepření neb opomenutí
povinností v úmysl ušíti tím službu nebo provozování (stávka) nebo ve vykonávání prací zp o obem, který je s to službu nebo provozování ztížiti (pasivní
resis}ence).

,,/
~$

1;9'2,
J
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Každý se pak může, pokud se týče těchto g.odniků, dopustiti přečinu, jestliže
v úmyslu rušiti takovou službu nebo takovťprovozování poškozuje provozovací
prostředky nebo pr9vozovací zaříz~ebo odnímá je použití (sabotáž),nebo
použije-li zastrašujícího nebo nás' ého prostředku, aby byla uzavřena nebo rozŠÍřena úmluva, vztahující sena st' • unebo pasivní resistenci přizminěných podnicích.
Kvalifikačním momente 1 je, byly-li činem ohroženy vojenské zájmy republiky
neb jejího spojence.
265. Ohrožení tFaskavinami.
Nebezpečné užívání třaskavin jako trhacích prostředků (ne tedy jako náboje
do střelné zbraně) bylo postaveno pod trestní sankci pod dojmem několika
anarchistických atentátů, obyčejně třaskavinami podnikaných, zákonem z 27. květ
na 1
Č. 134,ř. z.,jenž byl doplněn § 43 zákona na ochranu republiky, vjehožpři
loze je uveřejněn též autentick)'T překlad t. zák. Skutkové podstaty sem patřící jsou:
Zločinu se dopouští:
a) podle § 4, zák. č.134/85 ř. Z., kdo úmyslně vydá v nebezpečí majetek, zdraví
nebo život jiného tím, že užije třaskavin jako trhacího prostředku. Kvalifikačním momentem je těžší výsledek. Nastala-li smrt a mohl-li to pachatel před
(ideální konkurence § 4 t. z. a § 335 tl'. z.), je čin trestný smrtí;
b) podle § 5 komplot nebo tlupa k pácháni zločinů podle § 4;
c) podle § 6 určitá přípravná jednání a pomoc k zločinu podle § 4, byť
i k činu nedošlo (viz text);
d) podle § 8 veřejné vyzývání ke zločinům podle § 4 a 5, jejich vychvalování
a návod, opět i v případě, že k činu nedojde;
e) podle § 9 opomenutí oznámiti úřadu zločin podle § 4, 5 nebo 6.
Trestnost činů podle § 4~ 5 a 6 uhasíná účinnou lítostí za podmínek § 10.
Přestupku, a může-li býti činem způsobeno nebezpečí pro majetek, zdraví
nebo život někoho jiného, přečinu se dopouští:
a) kdo třaskaviny bez úředního povolení vyrábí, do oběhu dává, do území
platnosti tohoto zákona dováží nebo přechovává;
b) kdo jedná proti řádně vyhlášeným policejním bezpečnostním předpisům
o takových třaskavinách, na něž se vztahuje § 1 t. z.
Lenz: Der Anarchismus und das Strafrecht. Z., 1896, XVI, ln.; Seuffert: Anarchismus und
Strafrecht 1899; Hoffmann: Bine systematische Darstellung der nach dem Sprengstoffgesetz
strafbaren Handlungen 1897.
Bouček: Pokus o výklad na § 87 tr. z. P. 1898, XXXVII, 717; Drbohlav: Jaké jsou náležitosti
skutkové póvahy zločinu § 87 tr. z. P. 1910, XLIX, 689, 725, 772.

§ 3. Ohrožení potravinami.
266.

266.

Předmět

ochrany. -

Předmět

267. Vjiroba nebezpečnjich potravin atd. - 268. Falšování potravin. 269. Sankce. - 270. Předpisy speciální.

ochrany.

Z~~()J:l()Qb~<;;hgclllsP()tr~yiI1ami ~ některými předměty užívání

ze dne 16. ledna

l~~Q,č. 89 ř. z. z r. 1897, upravujel6liróz@L~~iavněmlto předměty jen částečně;
Trestní právo 13

zároveň

}2adělání

totiž se jím má chrániti obchod proti

(tedy'Jď.e"OfíI <YčínY]5f6tihóspodářskému řádu)~ ~_OO~___

a

pořádek

00

v živnostech
-

00

Zákon se totiž vztahuje podle §Jt."z:l1ej~"l111~p()tr?:yJ!l:Y (i jídelní náčiní, nádoby
k vářěilCne156"přeclÍovávání potravin i vah a přístrojů k měření potravin), nýbrž
tnak6sineticképrostředky,hračky,čalo:uny, oděvnipředměty, barvy k malovaiiíp6koj!la,Jl~Jr6h:j. "
.
o'

267. Výroba
o

nebezpečných

o

potravin.

B,?:pečvnost;života a zd::jví i,e ~hráně~a,tím, že Z~1]...!?f()Waš;~jeo~~-5~~~S:~g~~

Je~tIl:!:e"l1~!z~.?l~.1Zeql1ql~J3'!zlVlr~~h12rodava, nayrodeJil1a nebo ]1nakctó o15c1!o~u
přivádí~ytopře(rITiěty
C§J4,1-5y.1~t,z.),·-

v·Eikové:qi stávu,ze jsou způ~{)bilé škoditi lidskému zdraví
"o>..
.
.~-"., ' 0 " . . .

.

n.e~o jestliže někdoJi;!~i!1Ja uvedených nádob užívá pro potraviny, kteréjsou
určeny K obchodu způsobem zdraví šl!;odlivým, ačli1uTo'mohlobýfiznámopři

uži1::í povinné pozornosti.
Přečinem stává se čin,
-vzIllkro~i z čimltěž~époškození nebo člověkova "§11l1't( § 17 t. z.), anebo
byl:-li čin předsevzat~ý~cl()lIl~,t.j. ač pachatel věděl, že předměty jsou zdraví
lidskému škodlivé (§ 18 t.z.). .
Byl-li čin předsevzat(sědomě a\z3./ókolností, že z toho může vzniknouti nebezpečí R1'(). život nebo ,?:d!lly!ye yěi:ším rozsahu, trestá se jako~'?:š~:g~""
268. Falšová.ní potravin.
Poctivost v 0l1fhodé"s potravinami je chráněna předpisem § 11 (pad,ělání,
falšovai1i,.JaleŠiléoznáčování potravin a prodej takových potravin). Také tento
f1...Il~:f~J?I~§f(ip~~iQ;
přečinem se stává~ když
....
. z něho... povstalo těžké
..'..poškození
"...c._ ..

ňebo~sm.rt:"""

~

.;.:.:...;;.."~..-"

·~_~

:::':-cJednanlproti předpisům policejně bezpečnostním na základě § 6 a 7 t. z. vydaným, je přestupkem podle § 10 1. z.; přečinem se stává toto jednání tehdy,
vzniklo-li těžké tělesné poškození nebo smrt člověka.
269. Sankce.
S~~0l!:l'eIliil1pro kterýkoliv z trestných činů podIec~ohoto zákona m,llj~J?tEL
spojenopropadnutt předinetu činu,iJ,ť .nále# odsouzenému nebo ne, a je prop"áďíiutf nařídlti,ob'}rIy-H pfednieiyuznány za škodlivé zdraví. Toto propadnutí
m~Qi!Lyy.sJQYenoj~.()~jt:E.t!YIlím nálezem . (Jestliže se nedá provésti stíhání
.nebo .odsouzení určité"osobfT§·"20't. z.])." Za· podmrnek·~ §" 2:Ct~~i. ·může býti
naHzené}uvěřejněni rozsudku a ztráta živnostenského oprávnění.
~---".".
_,~_-~-~

270.

_~"._,.""_,~.~._~

Předpisy

~

__ ,", ," __ o _ V.~.".e

"....~,,~"'-' .~"_.~_.;.."-<>,~~,,. _~,,_"~~

"

"

-,

speciální.
tohoto zákona byly doplněny, pokud jde o obchod máslem, sýrem,
přepuštěným. másleil1,. vepřovým sádlem a jejich náhražkami (zvlášť jde o margarli1)zaK. z 25. října 1901,č. 2Gř. z. z r. 1902, pokud jde o obchod vínem,
vinnýnlinoštem avinIlýill"r!iiut:em zák. z 12. dubna 1907, č.210 ř. Z.
Předpisy

·~T

-"------

];"4

/""

Wittich: Zur NahrungsmittelfaIschung. GS., 1902, LXI, 142 n.; Schuckhardt: Die Strafsatzungen des deutschen Nahrungsmittelrechtes 1912; Lebbin-Giehsner: Das Lebensmittelgesetz
vom 5. Juli 1927 mit Nebengesetzen 1928.
Drbohlav: Výklad trestních ustanovení zákona ze dne 16. ledna 1896 Č. 89 ř. z. anni 1897 daného
o obchodě s potravinami ([některými předměty užitečnými. P. r. 1904-5, VI, 13,25, 41, 57,
73,89, 105.
,.

§ 4. Ohroženi nemoci.
271. Nakažlivé nemoci. -

272. Pohlavní nemoci. -

273.

Zvířecí

nemoci.

271. Nakažlivé nemoci.
Qhr:.c;žení zdraíTÍ pře!lOsIlÝlll!Jlt<m..Q.~.eID~ na něž se dříve vztahovaly zákonem
z if~~~ii~j~I~;~L~fitl~i'žiure'nrr393-':397 tr.· z. i pa~ent z 21. května
1805, sb. zák. just. č. 731, s~~t~ pod~e tohoto ~ák0n.a~ Ci1!Y.12tQ.1L1QJTI1J!Q
z~konu se trestají obecn~,i?~,Q.PQli(;t<iD4pJe.stupJsYPQlhi~l>:Ý!l1Í.úřady. Podle novéhozn~ní ]'S93.se-1:r:estája!sQ.Qř$!g\lpek kažqé \kulposllf1jednáni; jež.jest ZpůsQ=
iille:'plivódiii rozšíř~11.í.Pfell()sl![~fuocT-atíIl1.neb~zpečl prožÍvot nebo, zdraví
I1dr-~iE-~!~Čl!!.~~z,vzniklo-1i z.něho. těžké. PQšl\:Q?ellí .ne}) . smrt, člověka,
a.E:es!§ s.~pg.<:l!e§3.3;5,1:>yl:!L~ čin sp.;!s:l1án;>;a.;>;vláště nepezpečn.ýchpoměrů,
poa!~j .~?7 a 43g ....
272. Pohlavní nemoci.
Pokud jde o ohrožení života a zdraví pohlavními nemocemi, platí zákon
z l(července 192~,~~ 241 Sb~z. a n., je!1~•.yšal\:v §J8a 19soudněstíhájen
il1dividuální ohróžěrilnebo poškození života a zdraví, kdežto ostatní činy při
kazuje § 17 k potrestání politickým úřadům.

273.

Zvířecí

nemoci.
ohrožení stavl! domácího zvířectva rozšiřováním nakažlivých nemocíjedná
zákon ze srpna i9Q~.) č. J 77 f~ z. J~dIlánLproti předpisům tohoto zákona jsou
pfesiilpkysoudně tre~t1ié mimo některé, jež §63 t. z. přikazuje správním úřadÍIffi.

~ fe~~f!i.Í;r~~i §5.!:. ,..L;J:t:ák~:t:_ci()yozl!n~Qoprův()2;.!IJ:e
.._ .. ..... __ ... . . ..
.. .._.. .... _....zamořeni~hcizozemských
_... ....... .. ........
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\kulpQsní nebo dolosní.rozšiřováni nakažlivé nemoci .me2Í domácím zví""-~~-;;:'~·'_P,~~~,"~"'Y?~""""g-,,..,--~_: -",-;-
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se rozšifovánt;lgmyslně a bylo-li s ním spojeno\velké ne; ~~'
\~/
Ph:dplsy tohoto zákona byly doplněny zákonem z 29. února 1880, Č. 37 ř. z.
ve znění zák. ze 6. srpna 1909, Č. 180 ř. z., zák. ze 17. srpna 1892, Č. 142 ř. z.
ve znění zák ze 6. srpna 1909, Č. 182 ř. z., a zák. z 19. července 1879, Č. 108 ř. z.
ve znění zák. ze 6. srpna 1909, č. 184 ř. z.
bezpecí-p~řo zeměděl~tví.

Kitzinger: Die gemeingefiihrliche Vergiftung und die Gefiihrdung der Gesundheit durch
schiidliche Nahrungsmittel, Gebrauchs"und Verbrauchsgegenstiinde. VD., Bes. T., IX,
119; Clemens: Strafrecht und Verhutung des Ansteckung durch Geschlechtskrankheit, 1,.929.

"

§ 5. Jiná

obecně nebezpečná

jednání podle tr. z. oh.rožující
život.

274. Kulposní ohrožení života. - 275. Provinění lékařů a lékárníků,. - 276. majetníka střelné
- 277. opatrovatelů dětí,' - 278. stavitelů. - 279. Přivození konkretního a - 280.
abstraktního nebezpečí.

zbraně;

,274. K!!lposníQhrožení života.
:Pkd12U~.~13..~) pod nějž se subsumuje kulposní usmrcení a těžké poškození
na těle, obsahuje v poněkud mnohomluvné sy.é. defini~iyi~.e:.zahm:uj~lJ!šel=hny~
příp.a~.kJJlpQ.SJli.h~LP1iY.Q~.eni~J1eb~zP.ečLp1;QtiY91.0.;>;QIm::!' ..p,ři,.,~e.111~,.s111r~elný

~e.kI.kS.ll..lěžképQšk92;enJ naJě 1ejejenQbiektiyni. podmíllkmt trel?ll1osti, n~ .
.niž..te..dy..se:v:inanemusivztahovati., ~ll.lposní usmrcení a kulposní těžké :ublížení

ie jen jedním, ovšem nejvýznačnějším případem této širší skutkové podstaty, pod niž spadá proto, že nelze přivoditi výsledek aniž se přivodí nebezpečí
tohoto výsledku. Poněvadž pak kulpa může spočívati také v nedbání předpisů
na bezpečnost se vZtahujících, uvádí zákon v osmé hlavě dosti nesystematicky
akasuisticky řaduJakových bezpečnostních policejních předpisů.
'
Tak již § 33Erse odvolává n.a zvláštní předpisy o parolodích, parních strojích,
parnIch'kotlecn, o výrobě, chování, prodeji, dovozu a užívání třaskavin a o provozovaní hornictví, mimoto pak obecně stavl pod trestnl sankci neopatrné pře
chováváni žhavého uhlí, neopatrnost při vodních plavbách, při vykuřování
a J.JžÍyání narkotik a předpisuje postavení výstražných znamení při nalíčení
chptadch želez, léček, vlčích jam a samostřílů.
AI( tomu připojuje v § 341 případ, když někdo jeda na voze nebo na koni
z g~'pgt.rl1osti někoho přejede a tím jej usmrtí nebo těžce poškodí na těle. lakých
opatrností je šetřiti při jízdě automobilem, bylo podrobně vymezeno min. nař.
z 28. dubna 1910, Č. 81 ř. z., jehož § 55 stanoví, že přestupky předpisů tohoto
nařízení se trestají policejně, pokud nenáleží pod všeobecný trestní zákon. To
znamená, lZe tam, kde jsou podmínky § 341, jest i automobilistu trestati podle
§ 335, nikoliv Ten ~policejně (viz rozhodnuti kompetenčního senátu z 20. prosince
1926~ Č. 420, ve sdělení min. sprav. Věst. č. 39/27). Cit. min. nař. bylo pozměněno vlád. nař. z 30. června 1932, č. 107 Sb. z. a n.
Gran: Automobilstrafrecht, 1928; Gran: Die Verkeh~ und Strafvorschriften des Kraftfahrwesens auf Grund der Rechtssprechung erlautert, 2. vyd. 1930.
Storeh: Kulposní usmrcení v rakouském právu trestním. Sbor. 1904, IV, PR., 419.
Provinění lékařů

a lékárníků.
Podobně po4~e §345 ve znění zák. z 18. prosince 1"~Q6, č.5 ř. z. z r. 1907,
zakládá nedbánCpředpisůpro uschování, připravování a vycfáÝaní léčiv, jakož
i vůbec o pr()Vozován! lékáren, platných pro lékárníka a lékaře, oprávněného míti
domácí lékárnu, trestnou kulpu za podmínek § 335.
Podle§.356 a 3.57 zakíádá nevědomost u lékařů a ranhojičů kulpu, jež se
trestá, vznikne-li z ní smrt nebo těžké poškození na těle; podobně podle § 358

275.
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zanedbání nemocného do léčeníp!e\Tzatého. (Podle názoru nejvyššího soudu
se tofÝK~r)en nemocných; nevědomost nebo zanedbání při ošetřování těhotných
je posuzovati podle § 335.) I nedbalost v opatrováníjeduje kulpou podle § 369.
majetníka střelné zbraně.
Podobně je kulpou zhotovení z3.pDvězené nebo podezřelé zbraně a opomenutí
uschovati nabitou pušku nebo spuštění pušky na někoho, aniž se pachatel pře
svědčil, že není nabita, podle § 372, 373 a 374.
276.

Provinění

277. Provinění opatrovatelů dětí.
V § 376 se staIlovÍ povinnost opatřiti a chrániti děti nebo jiné lidi, kteří nejsou
s to,
se "sami chránili, ať je tu povinnost "přirozená nebo přejatá" jako
norma, jejíž por~!en!~akládá odpovědnost podle §335. Zvláště pak se vytýká
v § 377 podávání odvaru z makovIc dětem, v § 378 ponechání dětí bez dozoru
na nebezpečných místech.
278. Provinění stavitelů.
Stavitel, jemuž se zříti lešení nebo stavba, odpovídá též podle § 335 za nedostatek znalostí tím projevených (§ 384), rovněž nastal-li takový výsledek proto,
že
opomenuto postaviti výstražná znamení při stavbě (§ 380). Podobně při
zastavení ulic v noci vozy, sudy atd. podle § 425.
279. PFivození konkretního
těchto případů,

nebezpečí.

kde kulposní přivozeni nebezpečí (konkretního) je
trestné, nastane-li smrt nebo těžké poškození na těle, má tr. z. řadu detailních
předpisů, kde již přivození nebezpečí se samo trestá, a to bud tehdy,
nebezpečí konkretní, nebo i již tehdy, vznikne-li abstraktní nebezpečí, t. j. kde
zákon dodrženi normy opatrnosti považuje za tak závažné pro obecnou bezpečnost,
porušení trestá, i když v daném případě tu není výjimečně nebezpečí.
skupiny (konkretní nebezpečí, třeba výsledek smrtelný nebo těžké
V"",VL«'-'U< na těle nenastalo) patří zvláště § 345 (nebezpečí, vzniklé nedbáním
o uschováváni, připravování a vydávání léčiv), § 358 (zanedbání neC\,-.,,,rr'h lékaři), § 360 (zanedbání nemocných jejich příslušníky), § 370 (neopatrnost živnostníka, užívajícího jedu), § 373 (opomenutí uschovati nabitou
pušku), § 374 (neopatrné spuštění pušky), § 375 (nesprávné udání doby smrti),
§ 380 (opomenutí postaviti výstražná znamenípři stavbě), § 381 (opomenutí
oznámiti hrozící sesutí), § 390 (zanedbání opatřiti divoké zvíře), § 391 (zaopatřiti zlá domácí zvířata), § 393 (ohrožení zdraví přenosnými nemocemi), § 398 (znečištění studnic, cisteren atd.), § 422 (zastavení ulic v nod
vozy, sudy atd.), § 426 (házeni s oken atd. a opomenutí připevniti věci tam
po stavené a pověšené), § 430 (jednání kočího, jenž nechá stát koně venku bez
dozoru), a zvláště obecný předpis §431, jenž prohlašuje za přestupek jednání
a všeliké opomenutí v § 335 a 337 uvedené, i tehdy, když by jím žádná skutečná
škoda nebyla způsobena.
HLI..!U,UH

~

A~80. Přivození abstraktního nebezpečí.
Do druhé skupiny,J. j. mezi činy, jež se z důvodu veřejné bezpečnosti trestají
i tehdy, vznikne-li toliko abstraktní nebezpe~í~ tedyčíny~ kdy je trestné pouh:(ned~ání n()nny o sobě (d.eU15J:yf(jI:111á1ni) patří zvláště případy:· §338 (~llpání a Klou:'
zání na nedovolených riíIsfěch), §:543 (IIlastičkářství), § 354 (neoprávněný prodej
léčiv), § 361-371 (nedbání předpisů o ()Qchodu jedem), § 372 (výroba a nezadržení zakázané nebo podezřelé zbraně), §~O, první věta (opomenutí postaviti
při stavbě výstražná znameni), § 386 (předčasné stěhování do nově vystavěných
domů), § 388 (neoprávněné chování škodlivých zvířat), § 427 (rychlá a neopatrná
jízda), § 429 (neoznámení čeledína námezdným vozkou), § 433 (zanedbání
předpisů o jízdě na železnicích).
element: Die strafrechtliche Bekiimpfung der Kurpfuscherei, 1913.

§ 6. Jiná

OD~eCIlle nebezpečná

281. Obecné ohrožení majetku. -

jednání podle tr. z., ohrožujíd
majetek.

282. Ohrožení

ohněm

a -

283. krádeží a pod.

281. Obecné ohrožení majetku.
Vedle zločinu podle § 85, 87 a § 4 zák. o třaskavinách č. 134/85 ř. z., které se
vztahuji stejně na ohrožení života a zdraví jako na ohrožení majetku (ve větším
rozsahu), dlužno mezi trestné činy, při nichž má býti chráněn zájem na bezpečnosti majetku Ca z něho vyplývající řád styků mezi Hdmii opatrností, jichž
je při tom šetřiti) uvésti především zločin žhářstvl podle § 166, jenž sice v přední
řadě míří proti zájmům jednotlivců, tím však, že výsledek činnosti označuje
jako ~,požár", t. j. oheň většího rozsahu, jenž Se snadno může rozšířiti, dotýká
se i oblasti či9ů obecně nebezpečných.
.
'y;

282. Ohrože~l ohněm.
Nebezpečn()stJpoiáru motivuje též § 43.4 obecnou zásadu, že zanedbání
všelifýchpředpisů, daných k odvráceni nebezpečí ohně, je pokládati za přestu

pek. Obecně tedy se trestají jednání budící nebezpečí požáru, i je-li nebezpečí
toliko aosiraktiií (deliktformální), t. j. nedbání předpisů o tom vydaných. Sem
spadifzvl<fště podle § 435 jednáni mistrů stavitelských, zednických a tesařských
jako podle § 437 jednání polírů a dohližitelů při stavbě, při nichž se něco provádí, co odporuje stavebnímu nebo požárnímu řádu, podle § 438 analogické
jednání kamnáře a podle § 439 jeho tovaryše. V § 440 (stavební změny, provedené bez ohledání a bez stavitelského mistra) se rozeznává výslovně případ
abstraktního nebezpečí od konkretního nebezpečí. V § 445 se trestá nedbání
předpisů o přechovávání střelného prachu a pod. u kupců a v § 447 uložení
sena, slámy a dříví mimo místa k tomu určená: v § 448-452 určitá jednání
ohněm nebezpečná na místech, kde snadno může oheň vzniknouti, § 453 zanedbání ohně v širém poli, § 454-457 cestování s pochodněmi, § 458 zatajení
vznikajícího požáru, konečně podle § 524 zastaralé opilství zaměstnanců při
práci, při níž může povstati oheň.

1".'1'

I
jl.

Naprotitomu §459 obsahuje obecný předpis o trestáni činů, jimiž se způsobí
i § 442 (zatajení věcí, ohněm ohrožujících,
kohllníkem), kdežto § 444 .. (opomenutí dohlídky na řádné vymetání) trestá
i nebezpečí abstraktní.
~
konkretnTnebezpečí ohně .. Tam patří

283. Ohrožení krádeží a pod.
Pro konkretní nebezpečí se trestá podle § 469 a 470 zámečník a vetešník
i jejich zaměstnanci za určitá neopatrná jednání při výrobě, obchodu a přecho
váváni klíčů a paklíčů. Konečně se trestá podle § 471, jestliže vetešníci a jiní
obchodníci s opotřebovanými věcmi něco koupí od nedospělých osob, a podle
§ 473 obchodlúci s klenoty, galanterním zbožím, zlatníci a stříbrníci, jestliže
koupí takové věci za podezřelých okolností. O slitém zlatě a stříbře obsahuje
zvláštní předpis § 475.
Trummel: Má v Čechách místo předpis § 445 tr. z. v příčině prodavačů střelného prachu,
hledíc k nynějšímu zákonu zemskému ze dne 25. května 1876. P. 1888, XXVII, 649.

lL
Trestné

činy

I

prot

ádu hos

odářskému.

úvo
284. Charakteristika a systematika.

284, Chm'akteristika a systematika.
Zájem na klidném průběhu hospodaření si vytvořil určitá pravidla, jež nejsou
jen výrazem individuálních zájmů, nýbrž v nichž svého výrazu docházejí kolektivní zájmy. Je to především zájem na spolehlivém měřítku hospodářských
hodnot a v tom smyslu ~em patří trestné činy proti penězům, jež jsme hledíce
č.
na pQsitivní jejich úpravu-žaJadilimezi trestné činy proti státním zájmům.
194-197).
Novodobý hospodářský život však vytvořil nové skupiny zájmů: Je to pře
devŠím zájem na. poctivém hospodaření určitých koJektiv:ní.Gh JÍty?:r:4~=;:Qťi:Z
společenstev s fllčenim obmezeným~ společností s ručením obmez~ným a>
akdQYýcp l;a1J,k, kde by podle zkušenosti bez této ochrany členové i jiní hospodářsky interesovaní byli vydáni na milost výkonným orgánům těchto hospodář
ských útvarů.
Za druhé sem patřípřípady, kdy silný obecnýzájem stojí proti zištným snahám jednotlivců a kdy právní řád uzná za nutné trestními hrozbami omeziti
soukromohospodářské snahy. Sem patří ochrana lesů, zábor velkého pozemkového
majetku,QQilllLJhllwvéohGhodyaúhdrié hospodářství. Konečně určitá základní
pravidlapoctivosti.v obchodě staví pod trestní hrozbu zákon o nekalé soutěži.
Do. téže. skllpiny J~.onečně je. zařaditi za třetí činy jinakého kořištění na úkor
hosPQd.~řského ~ivota jako jsou žebrota, tuláctví a po·d~,· jakož íši.zenÍ proti
..
sazbám, zatajování zásob a pod,~ i zapovězené hry.

eV.

~.
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činy ~činitelů, odpovědných za
dářské útvary nebo pfijímajících

§ 1. Trestné

kolel,tivní hospovklady.

285. Provinění činitelů výdělkových společenstev; - 286. společností s r. o.; společností a ústavů, přijímajících vklady; - 288. ústavů, jimž je povoleno příročí,.

-

287. akciových
289. bankéřů,

uschovávajících cenné papíry.

285.

Provinění činitelů výdělkových společenstev.

z 9. dubna

~~:_""~.;:C':.

a) PPsll~.--l.~.8.. L.2:.,.yztál1lo:1i.~by.~společenstvo svou činnost nebo. své jednání kljinÝll1 věcelnnežliktěm, jež jsou uvedenyv§ 1 t-z.;
b)podlě]89 t.'z.jednáni členů JJ]edstavenstva a.dohl,§dad .
též ltkvid4torů
a jiných:-zřizenců spoleČ~ii~t.Y.a--,JitefLYJ~I.m2lfQl~§:h valných shromáždění, v účet
nich závěrkách, v bilancích a zprávách závodních, Y.~x~střiku členů a ve
rucnp<ia:le'§3!5 t. z.' vědomě něco'
nebo .
s obmezeným

ručením

ze 6.

.i

března

člen dozorčí

rady nebo
"''-HH'.u.Lulistlny
poznámkou o indofJ v .L

V

~L<'U-""UH

tam uveo majetkovém stavu
L.l.0HLl"C.U

123 t. z:' kdo jako jednatel, likvidátor, člen
V protokolech
hromad, účetních
zprávách nebo ve veřejném vyzvání k
v
společnosti nebo .
skutečnost, jejíž L.,",HL!~""lH
majetkovém stavu.
jednání spadala pod přísnější
tre=t. zák.,

prrH\Qj',
Ul..-jllV'..LUlll,,·H

LlUULJ""-U

tohoto

akciových společností a ústavů, přijímajících vklady.
zákona o vkladní~h
(listech), akGiovýchhal1kác:h a o revisi
banKOvních ústavů z 10. října 1921, .č . 239 Sb. z. a
zák. z 21. dubna
:t.~'32,~č.54Sb.z.
dopouští:'
~.
a) podle § 31, odst. 1 t. Z:~ťeii;kdo :vědomě jako člen!představenstva nebo iiného
spglečenskehosprávního orgánu, jako\Iikvidátor, člen dozorčí rady 11ebo jako
\zmocněnec společnosti v určitých zápiséch a výkazech neh ve veřejném vyzvání
k'uplsování akcií f~le~l1ě příznivě Hčímajetkový stav společnosti;
h) podJt; § 34 t. z~,k.491~y4tykladníkl1fžE:uJ)ez skutečnél10 vkladu;
c) pod}e§ 35t: Z., kdojakočlenspráV11íh()()rg~nu~ilk:(;i.CJY~.lJ~Iil{y,j~jízrnQC
něnec, vedoucí úředriIk nebo likvidátor vědoll1ěJ~~~~~~očí zákaz
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sjednávati nebo zprostředkovati obchody nebo převody nemovitostí, zakázané
podTe§ Tt. z. (obchody se zbožím, obchody s členy dozorčí rady, představen
stva, zaměstnanci banky a jejich příslušníky),
sjednávati nebo zprostředkovati obchody nebo převody nemovitostí nebo
EOS~)Tfovati úvěrili~_zp~ecichoiih() výslovného schváleni dozorčí rady. Stejně se
trestá' ten, kdo se obcházení takového zákazu vědomě zúčastní nebo kdo jako
člen dozorčí rady nebo přednosta jejího kontrolního oddělení vědomě opomene
se tyto zákazy nepřestupovaly;
se postarati o to,
d)
§35a t. z., kdo jako člen správního nebo dozorčího orgánu, zmocněnec,
vedoucí úředník nebo likvidátor peněžního ústavu vážným porušením svých
povinností 'vědomě nebo :z. hrubé nedbalosti způsobiJ~.. g§t~y utIpí
které
ohrožují schopnost ústavu uspokojiti veškeré věřitele v době přiměřené pravidJ:úm jeho řádného provozování;
e) podle § 35b t. z. tytéž osoby, jestliže porušením svýchpovinnostíúmyslně
způsobí ústavu, vkladatelům neb
zákazníkům škoaúanebo ltmvslně sebe
neb jiného na jejich
obohatí;
přesahujě'::IrŠkoda nebo
2000
počet
nebo
se dopouští:
neb znemožňuje výkon zákone~.předepsané
a zprávách v podstatných údajích vědomě

ztěžuje

nebo něco zamlčí;
kdo
správního nebo dozorčího orgánu atd. peněžního ústavu
z věcí ústavu tajemství, ač ví, že tím může vzbuditi nedůvěru v
obchodního spojení neb k vybírání
---r-..--- svou povinnost
neuplatňoval
Při
peněžních ústavech (jež nemají více
4 stálé úřednické
jsou tresty značně mírnější.
Provinění činitelů ústavů,

jimž je povoleno příročí.
§ 8 zákona z 10. října 1924, Č. 240 Sb. z. a n., o příročí k ochraně
pene;m.lcn ústavů a jejich věřitelů se dopouštějí přečinu členové orgánů
bylo příročí nařízeno, jejich zmocněnci, likvidátoři nebo
porušÍuštanovení tohoto zákona v úmyslu, aby sami nebo někdo jiný z toho
měli prospěch.
Provinění bankéřů,

uschovávajících cenné papíry.
Podle zákona o povinnostech bankéřů při úschově cenných papírů z 10. října
1924,c: 241 Sb. z. a n., se dopouští:
a) podle § 13, odst. 2 t.z., přestupku bankéř, jenž do roka od té doby, kdy byl
za rok třikrát policejně trestán za nesplnění určitých POViUl1ostí podle tohoto
zák., znovu se dopustí takového činu;
b) přeči:.11,ll podle.§ 14 t. z. bankéř, který s cennými papíry, převzatými v úschovu
nebo zástavu, ve svůj nebo cizí prospěch protiprávně nakládá, nebo v úmyslu,

sjednávati nebo zprostředkovati obchody nebo převody nemovitostí, zakáz?l1é
podre§Tt. z. (obchody se zbožím, obchody s členy dozorčí rady, představen
stva, zaměstnanci banky a jejich příslušníky),
sjednávati nebo zprostředkovati obchody nebo převody nemovitostí. nebo
tr,,,r-rH;'''Ť1 úvěr, bez předchozího vyslovného schválení dozorčí rady. Stejně
ten, kdo se-ob'ch~zén{ Útkového zákazu vědomě zúčastní nebo kdo jako
člen dozorčí rady nebo přednosta jejího kontrolního oddělení vědomě opomene
o to,
se tyto zákazy nepřestupovaly;
§.~5a L z., kdo jako člen správního nebo dozorčího orgánu;; zmocněnec,
,vedoucí úředník nebo likvidátor peněžního ústavu vážným porušením svých
které
povinností vědomě nebo .z hrubé nedbalosti způsobí:Ll~.JJlltayutrpí
ohrožují schopnost
uspokojiti veškeré věřitele v době přiměřené pravidlům
řádného provozování;
e) podle § 35b t. z. tytéž osoby, jestliže porušením svých povinnosti úmyslně
způsobí ústavu, vkladatelům neb jiným zákazníkům šlzoau;úlebo
šebe
neb jiného
jejich
obohatí; čJI1 je zločinem,
nebo
činem poškozen značný počet osob, nebo užil-li
mohl ve své činnosti
se dopoušti:
rUSI, ....
neb
výkon zákonegL.pfedepsané
nebo kdo v určitých výkazech a zprávách v podstatných údajích vědomě
uvede nebo něco zamlČÍ;
kdo
člen správního nebo dozorčího orgánu atd.
ústavu
z věd ústavu tajemství, ač vi, že tím může vzbuditi nedůvěru v ústav,
k
obchodního spojení neb k vybírání vkladů, ač-li
nebo neuplatňoval
(jež
4 stálé úřednické
jsou
značně mírnější.

se

jim.ž je povoleno přiročí.
§ 8 zákona z 10. října 1924, č. 240 Sb. z. a n., o přiročí k ochraně
!J".H,",,"~""~.u ústavů a jejich věřitelů se dopouštějí přečinu členové orgánů
který bylo přiročí nařízeno, jejich zmocněnci, likvidátoři nebo ..
.
poniší ustanovení tohoto zákona v úmyslu, aby sami nebo někdo jiný z toho
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Proviněni činitelů ústavů,

měli prospěch.
Provinění bankéFů,

uschovávajících cenné papíry.
Podle zákona o povinnostech bankéřů při úschově cenných papírů z 10. října
1924,č.241 Sb. z. a n., se dopouští:
a) podle § 13, odst. 2 1. Z., přestupku bankéř, jenž do rokaod té doby, kdy by 1
za rok třikrát policejně trestán za nesplnění určitých povinností podle tohoto
zák., znovu se dopustí takového činu;
b) přečinll podle.§ 14 t. z. bankéř, který s cennými papíry, převzatými v úschovu
nebo zástavu, ve svůj nebo cizí prospěch protiprávně nakládá, nebo v úmyslu,

aby on sám nebo někdo třetí z toho měl prospěch, úmyslně nesplní povinností
mu uložených předpisem § 9, odst. 1 t. z. (vydá-li je třetí osobě, má je označiti jako
cizí). Je,-li pachatelem ascendent, descendent nebo, manžel poškozeného, stíhá
se čin k -soukronié obžalobě; jinak je čin veřejnožalobní; ........ .
. c)ntéČinu pod~e § 15 t. z. bankéř, který.~astaví platyneboo jehož jmění bylo
zahájeno-yyrovnávacfřízi:iifnebo
něuYlllel1konkurs, .j~tliž~JíID, že vědomě
nesplnl1určiiých po'yiÍÍiiosH~ dmto zákonem mu uložených:·bl!.~opráYněnému
způsobena..1Íj111~11§.j(;ho 'p~ávu n~vyloučení cenných papírů;
'a)zfóčinu se dOQouštíbankéř, jestliže za okolností pod c) uvedenýcJ:hvěda
o své 11e'zpušobÍlostl plat1ti nebo o svém předlužení, r:rotiprávně si přisvojí
sverene
'"V--v~'"

F

~
/
Š
Dvořák: Zivnostenská společe~ria výdělková a hospodářská~ 1902; těpina: Příručka družstevního práva platného v re:g.unlice Ceskoslovenské, 1934; Svamberg: Ozdravění našeho peněžnictví, 1932; Patsch-Nesj"-Kozáková: Společnost s ručením obmezeným, 1934.

§ 2. Trestné činy proti určitým omezením soukromopodnikatelského hospodaření ve veřejném zájmu.
290. Termínové obchody obilím. - 291. Provinění proti zabrání majetku pozemkového; - 292. proti
uhelnému hospodářství; - 293. proti omezením volnosti soutěže a 294. proti omezením volnosti kartelů.

290. Termínové obchody obilím.
Termínové obchoclY ol::iiHl.11a.mIÝl.l~kými výrobky byly zakázány zákonem
ze rlecfna-~903,č.cibf.-z'.;kt-erymseiněnía·dopfňuje zákon z 1. dubna 1875,
Č. 67 ř. z., o -cJrgail1sadburs.Důsledkem toho se dopouští R.ř,~~.i1l1l: .
a) pod!éO§kdo lhůt()'vý obchod obil!m a 1111ýnskýrn.i.·vý"robkY podle § 12
1. z. zakázaný po živJ:1()s~ensku iu:z;avře nebo zprostředkuje nebo jiného k takov~mu--óbcllodusvede; ky~lt~~i{ní.!l}omentpodle § 18 t. z. je;__YY~2řistitL při
tomtO svedení nezkušenost nebo lehkomysln,Qstjiného;
-1)) podle §21 t. z~, kdo úmyslně proti zápovědi § 14 t. z. úředně zaznamená
zl?ůso!?~IT!Jain uyede l1ým (vhodným k uveřejnění)
obchodů, podle §12 t. z.
zaki!.~l!IJ,ÝGh;

-c) podle § 19 t~ z.,.kdoúmyslrtěpůs9bí11.ilJ~.11J:s2Yl1L(;~l1Y.~b.!líllebomlýnských

výrobkŮ uzavřením obchodu na oko neb klamáním o
ufvářeni c e n ; '
-

okolnosti, podstatné pro

d) pod1~j2Q t,2:..,J~9Q_z2: oznámení vtisku,kterýp se ID?plJ,s()1Jiti nabursovní
cenu_(),~HLnebmlÝlJS~B:yc:lÍ~yrobkil~4~~~~~~Q'~~lf6r!1~po ď si dáciátL l1ebo slíbiti
v~()c1u, která je v patrném nepoměru k ukonu, nebo kdo dá nebo slíbí výhodu
opomenut! pravdivého oznámení o takové okolnosti.
S odsouzenímje_~poi~E.()_vYlo_11~enI~~áy~!~yypl()_4L~()yfl;:up,y na určitou dobu.

za

291. Provinění proti zabrání pozemkového majetku.
Podle zákona ze 16. dubna 1919, č. 215 Sb~ z. a 11' (jenž změněn zák. z 11. břez
na 192rg:-l0S Sb. z. a n.) seCiopoustr:~~~"~-~"
a) .pi~~t,l1P~l1jJ §~t,:z:.? cJ4()ď~~gi1()~v~'§2:<::i~,el:lt!lebo~~1~!:1í ~2:11!>~aného majetku
plní-;i'neoo-spl:něním začne,dříve,
než k tomu svolí pozemkový úřad;
__ __
~

'~"

"~

~'_h.

b) pře~i!lll~kdo r~~EE<?<i~yá"cl2rozprodele(lá neb() do rozproclejepřijm.e
zabranyiUáJeteK~ařIve, než k tomu svOlíPO:zel,uKQVÝ úřad.
~"" SfeJně setrestá, kdo při jednáni pod a) a b) uvedeném spolupůsobí jako spoluvinníkneb nedokonánýmsváděním, děje-li se tak z důvodů zištných neb výdělečnych.
Dopustí-li se někdo těchto trestných činů provozuje svou živnost, může býti
v rozsudRi:C vjiřkíiUtátaké itiátažÍvnostenského optáyně:ní. (Procesní předpis
§ 18 b), odst. ~ t. Z., byl nahrazen novým zněním § 19 a) zák. o válečné lichvě
č. 568/19 Sb. ve znění zák. č. 80;24 Sb.)
292. Provinění proti uhelnému hospodár·ství.
Podle § 26 zák. z 9. dubna i920, č. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářstvJ,se trestá jako přestupek úmyslné jednání proti ustanovením tohoto zákona
ri'ebo proti správním nařízením ministerstva veřejných prací, jež byla k němu
vydána a veřejně vyhlášena nebo účastníkovi zvláště vydána. StíhánLsezahájí
na návrh uhelné rady, uhelných inspektorů neb ministra veřejných'prací.
293.

Provinění

proti omezením volnosti

soutěže.

Nekalá soutěžP)':I.~P!o4I.li~~nqL::atx~§t!lQ:q?ák:. z 15. července 1~~7, č~ 11J. SlJ.
z. a n.AcKoHv~ cílem tohoto zákona je zaručiti určité m,iIlil1111111poctiyosti
v ohchoděaomez:m tak v zájmu obecném volnost soukromo-podnikatelsk:ěno
hospodaření, prostředkem k tomuto cíli je ochrana těch, jejichž obchodní zájmy
jsou, určitými nekalými obchodními praktikami pFedevším zasaženy. ~r:oto
vnodněji bude o tomto zákoně pojednáno v oddílu o ochraně soukromých
zájmů, a to statků immateriálních, mezi něž tímto zákonem byl zařazen zájem
na dobré pověsti, již si získal závod v obchodním světě.
294. Provinění proti omezením volnosti kartelů.
Podle kartelového zákona z 12. července 1933, ~.JLj:1Sl:l,2:-,aIl,~s~q9p01J~tí:
a) e@1iY'JJO t. z.,~d() hled~~~tajiti,žedoŠlo k určitýmopatření111,s111ěřují:
dm kvýluceurcitých zájemníků, nebo kdo při povinných oznámeních, zpránebo vysvětleních učiní věg.gm{ nepra:vdNá udání, a
b) přečinu §31 t, z., kdo si dává poskytovati }rYŠ,ších cen, než je podle t. z. pří
pustné~~n:ei56kdó )leabáž~kazuurčitých obch9.dnkh podmineknebo výluky
n~§2.!g9 provádí kartelovou úmluvu, prohlášenou za neúčinnou, nebo pokračuje
v činnosti rozpuštěné organisace.

§ 3. Trestná

kořistěni obecně nebezpečná.

295. Žebrota, tuláctví a pod. - 296. Šizení proti sazbám, tajení zásob, falešné míry a váhy. 297. Kořistění z válečných poměrů. - 298. Hazardní hry.

Žebrota, tuláctví a pod.
Žebrotaa tuláctví jako kořistění z práce jiných byly potírány již od XVI. stol.
poJicejními (chlldinskylni) "řády: Trestně se nyní sfíhajf'jaKo ~"
v těd.1toformách: .
.~--.~._-,~,..
....... ", . ,.... ,+~••_""",,,,~,~~-;:--~~

1

~

a) po~l~~~. z 10. května 1873, č.J,.Qlti.:..Li..".~Ú!~~!~y'yg~Y.4!!íyys~~dčt;ll:f.
9 případu neštěstí. neb()yysvědčení chudoby k t0111.l,l,aby. někdo mohl.choditi
z místana~mIStoŽebrotou;
b)podre~zá1Cz2L[~k~ětna 1885, č.89 ř. Z., se dopouští přestupkl,l:
a)tuláctylpodle § 1.1. z., kd():s~ P9Wl1Jje bez zaměstná!l(í' práce, nemoha
prokázatCže má próšfředky k svél obživěnélJ6žejicl1 poctivě. hledí na1JÝ1!;
nže~podte §2 t:z., kdo navéřejný~4místech nebo od dóiiiií k domu\ŽelJrá
neboS; ze zahál?ivosti dovolává- veřejné dolJročinnosti a
.
. kdo k Žébrotě1svádi nedospělé, kdo je vysílá nebo jiným přenechává;
y) ~I~~!li.§.~~i2r~~~p:Oí.:Hi§ 3i.z.,kdo přes výzvu bezpečnostního úřadu neprokáže
ve lhutě mu dané, že se živí dovoleným ipusolJem. Takovou výzvu mmebezpecno]JTII'úřa:g:qjUf:osobámk prádschopným,kteJ.;é .nemajÍČepříjmu a dovolenéhový<i~lku, ohrožují bezpečnost osoby neb majetku.
Jliliií.pa,d .štítění se práce se stíhá podle § 4 t. z. Spočívá v tom, ",,=,~='.:c:..:::-
schopná, která ani nemá prostředku k své výživě ani dovoleného výdělku, vU"\"',.JJ.\..k()ggi:rpráci místem pobytu jí za mzdu nebo naturální zaopatření
§ 5 t. z. (pasáctví), o němž byla
výše (č. 245 e);
.
nedbanfpfedpisu opoHcejním dozoru osobou pod tentodozof posta,yenou.
..
praí;:ovny jako právním
O
. o přípustnosti odevzdání do
následku odsouzeni za některý z těchto přestupku víz knihu L č. 98.
.
o soupisu potulných cikánu) zjišťováni jich, nošení
ke kočování, držení zbraní, střeliva a výbušných
lalJVLI..-H.l., přístupu do urČitých území a obci, se trestají podle
cikánech z14. července
Č. 117 Sb. z. a n. (prov. nař.
soudní přestupky, s1;líhají-li se s jinými činy soudn~
"'"1"''''-'''' policejně. V odsuzujícím rozsudku je vždy vysloviti přípustnost
pod policejní dozor.
Zákon o potulných cikánech ze 14.

července

1927. Nald. Gusek.

Kroměříž

1928.

Šizení proti sazbám, tajení zásoh, falešné míry a váhy.
Přestupek § 478
slzením
šetření sazeb a taxovnkh.řádlJ. jak pro
se trestá obecně policejně. Třetí takové provinění se však má potresta,tisoudem
jako přestupek ztrátou živnosti. Jde-li o předměty potřeby, platí § 6 zák. o
lečné lichvě č. 568/Hl SlJ., podle
překročení nejvyšších cen je správním
přestupkem, ale ztráta živnosti muže nastati již při prvním odsouzení.
. Pod1t:,.§_482se trestají živnostníci, kteří zásolJy zbožÍ, potřebné k nevyhnutelné denní výživě, tají nebo se zdráhají vydati, za přestupek. Kvalifikačním momenteI1:1 jak při předešlém tak při tomto přestupku je,byly-li tím zpusobeny
nepokoje, při tajení zboží též, stane-li se v čas nepokoju. Jde-li o předměty
potřeby, platí § 2 zák. o válečné lichvě č. 568/19 SlJ.
Zločin podvodu podle§ 199 c), jehož se dopustí, kdo ve veřejné živnosti
užívá nepravé míry nebo váhy. Lstivé jednání spočívá tu v jakék9liv manipulaci
204

t
(

na měřicím nástroji, jímž je jeho správné fungování porušeno a v užívání takového nástroje v úmyslu škoditi.
Gundljng:
248, 299.

297.

o měrách v království českém se stanoviska práva trestního. P.

1863, II, 151,201,

Kořistění Z válečných poměrů.

Zákon ze 17.

října ~_919, Č.

568 Sb. z. a n., o trestání

válečné

lichvy upravuje

podrobně trestnQstJzořistěnÍ z válečných poměrů. 4:Q!1ěvadž se yšak tak děje
převážně s hlediska přímo zasažených soukromých zájmů, bude vhodněji
o tomto zálzoně pojednáno níže, ač je zde zdůrazniti, že i obecné zájmy na
udržování určitého řádu v obchodě tú docházejí ochrany.

298, Hazardní hry.
Pr2nebezpe_čí, jež chovají pro hospodářství jednotlivců (zisky a ztráty na
náhodě závisící a často celou hospodářskou posíci hráčovu měnící) stíbá §522
hazai'dnÍ hru. Nemá však při tom zřetele na vztah hW k hospodářským hráčo
vým možnostem, nýbrž trestá již abstraktní nebezpečí pro hospodářství, spočí
vaJíCÍ jednak v hraní her výslovně zakázaných (dv. dekret ze 16. října 1840,

Č. 496 sb. zák. just., a z 26. srpna 1841, Č. 558 sb. zák. just.) jednak hraní her
"naprosto odvážných", t. j. takových, při nichž možnost výhry nezávisí tak na
dovednosti jako na náhodě.
Buseh: Ůber Spiel und Wette 1868; Schuster: Das Spiel, seine Entwicklung und Bedeutung
im deutschen Recht 1878; Priedendorff: Geldspielautomaten. AKA., 1909, XXXII, 29 n.;
Seelig: Das Gluckspielstrafrecht, 1923; Lindemann: Gibt es ein eigenes \'{Tirtschaftsstrafrecht?
1932.
Anonymus: Hry hazardní. P. r. 1906-07, VIII, 72.
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§ 1. Usmrceni.
299. Vražda. -

300. Zabití. -

301. Vyhnání plodu. -

302. Jinakáusmrcení.

Vražda.
Vražda je podle § 134 usmrcení, pnvozené jednáním cum dolo directo.
O aberratio ictus a kausální souvislosti viz Č. 59.
Kvalifikované případy vraždy:
vražda úkladná, loupežná, zjednaná, na příbuzných (na ascendentech, des cendentech nebo manželi, § 137) a na ústavních činitelích (§ 7 zákona na ochranu
republiky, Č. 50/23 Sb., viz nahoře č. 160.).
Okolnost, že jde o kvalifikovanou vraždu, se uplatňuje při trestní sazbě na
pokus a na vzdálené pomocnictví; § 136 totiž odlišuje od vzdálenějšího pomocníka toho, kdo při samém vykonání vraždy vztáhl svou ruku anebo činným způ
sobem spolupůsobil (rozhodná je tu nejen přímá příčinná souvislost mezi konáním [ne opomenutím] pomocníkovým, a výsledkem, nýbrž i časová souvislost).
Privilegovaným případem je vražda dítěte. § 139 stanoví totiž mírnější trestní
sazbu pro matku, jež při porodu (mezi okamžikem počátku porodu do okamžiku,
kdy pomine mimořádný duševní stav matky, porodem způsobený) dítě cum
dolo directo usmrtí. Privilegovaná sazba platí jen pro matku (třeba jako návodkyni nebo pomocnici), kdežto ostatní spoluvinníci se trestají podle obecné
sazby (tedy na př. bába dítěte pro vraždu na příbuzném).
Že matka může spáchati vraždu dítěte také opomenutím, není zvláštností
tohoto případu, nýbrž platí pro vraždu obecně, ovšem, je-li tu norma, ukládající
povinnost k nějakému konání. Obecné povinnosti k záchraně ohroženého života
náš právní řád nezná. Kde tedy není zvláštní zákonné nebo. smluvní normy,
bylo by opomenutí záchrany v úmyslu přivoditi smrt posuzovati podle § 87.

,>(

300. Zabití.
ZabitLpgdl<:§140 se liší od vraždy formou viny; jť:st to usmrcení cum dolo
inďfr~<:I2. ~~~dp()kIádany "úmysl nepřátelský" je jaKykoI1v (ovšem protiprávný)
úmysl poškoditi na těle nebo zdraví (na př. "poznamenat", "dát na pamětnou").

Na rozdíl od § 1 nemusí tu býti typické kausální souvislosti (arg. citace § 134,
jež se vztahuje na atypické kausální souvislosti tam uvedené).
Kvalifikované případy:
lQupežrié zabití (kvalifikované jen u pachatele a těch, kdo spolupůsobili
k usmrcení, ne tedy jen při loupeži) a zabití blízkého příbuzného (nejen tedy
příbuzného podle § 137, nýbrž koho podle konkretních poměrú za blízkého
příbuzného [třeba nemanželského] obecně považujeme), nebo osoby, k níž je
pachatel ve zvláštním závazku, t. j. takovém poměru, že obecná povinnost,
nesahati na život, je zesílena zvláštními právními nebo mravními vztahy (tak
manželé, poručník a poručenec, těhotná a ten, kdo ji oplodnil, chůva a dítě a pod.).

V"

301. Vyhnání plodu/\
Vyhnání plodu podfu § 144 je usmrcení plodu buď přerušením těhotenství
nebo takovým jednáním, že se dítě narodí mrtvé. Od okamžiku, kdy nastal
normální porod, nejde tu o plod, nýbrž o dítě (§ 139), třeba by bylo ještě v matčině těle. Kulposní vyhnání plodu jinou osobou než matkou by. bylo trestné
podle § 335 a 431.
Rozeznáváme:
Vyhnání vlastního plodu, jehož se dopustí matka nebo jiný s jejím svolením, a
vyhnání cizího plodu, jež se děje buď proti vůli matky nebo bez jejího vědomí.
Tu je i pokus trestný jako dokonaný čin, takže dobrovolné ustoupení nečiní čin
beztrestným.
Matka, jež se neúspěšně domáhá prostředku k vyhnání plodu nebo zákroku,
trestá se pro nedokonané svádění k pomocnictví při vyhnání vlastního plodu
(§ 9, 5, 144).
Zatajení porodu nevdanou ženou se trestá za p~dmínek § 339 jako\pystupek.
302. Jinaká usmrcení.
.
~.
Kulposní usmrcení se trestá za podmínek § 335 jako přečin (viz nahoře č. 274).
Ideální konkurence kulposního usmrcení s poškozením cizího majetku, se zlomyslným jednáním za okolností zvláště nebezpečných, se žhářstvím a s použitím třaskavin, se trestá smrtí podle § 86, 88, 167 a) a § 4 zák. Č. ~4/85 ř. z.
Mittermaier: Die Lehre von dem Morde und Totschlag nach dem preuB. St. G. B. verglichen mit den Bestimmungen anderer ·Gesetzgebungen und geprůft nach den Forderungen
der Gerechtigkeit. AS., 1853, II, 141 n.; Buri: Zur Lehre von der Totung. AS., 1863, XI, 75;
Holtzendorff: Das Verbrechen des Mordes und die TodelSstrafe 1876; týž: Psychologie des
Mordes; Hoegel: Geschichte des osterr. Strafrechts in Verbindung mit einer ErHiuterung
seiner grundsatzl. Bestimmungen 1905 (zvl. str. 258); Heimberger: Die Grenze zwischen Frucht
und Menschenleben nach heutigem und kunftigem deutschen u. osterr. Strafrecht. O. Z. 1910,
I, 163 n.; Alfeld: Nasciturus 1906; o otázce spoluviny na sebevraždě viz Finger: Das Strafrecht 1912, 3. vyd., II. sv. 6 (zvl. pozn. 6); Fabrice: Die Lehre von der Kindest6tung und
vom Kindesmord. AKA., 1907, XXVII, 224 n.; Hirsch: FruchtabtreibungundPraeventivverkehr,
1914; Binding-Hocke: Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens, 1920; Lewin:
Die Fruchtabtreibung durch Gifte und andere Mittel, 1922; Lonne: Das Problem der Fruchtabtreibung, 1924; Klenner: Die Torung auf Verlangen im deutschen und ausl. Strafrecht sowie
de lege ferenda, 1925; Grams: Die StrafwUrdigkeit der Fruchtabtreibung, 1932; Liszt: Die
kriminelle Fruchtabtreibung, 2 sv. 1910-1911.

Drbohlav: Jak posuzuje se aberratio ictus na území platnosti trest. zák. dříve rakouského,
jak na území platnosti trest. zák. dříve uherského a jak dle osnovy trest. zákona? P. o. 1927,
X, 44-9, 481; týž: Trestné činy proti životu a tělu podle přípravné osnovy trestního zákona.
P. 1927, LXVI, 1, 41, 73, 105, 170, 201, 233; Hó.jek: Dvojnásobné zabití a pokus sebevraždy.
Věst. 1929, V, 107; Halík: Otázka trestnosti vyhnání plodu. Publ. II; Hermritt: Několik poznámek k otázce sterilisace. Sbor. 1933, XXXIII, PM, 412; Hubáček: Otázka trestnosti vyhnání
plodu. Publ. II; K.: Návrh zákona o beztrestnosti vyl:-,nání plodu. S. L. 1921, II, 151; Kafka:
O novou úpravu trestnosti v-yhnání plodu. Č. a. 1932-33, XVIII, 29, Kissich: Otázka trestnosti
vyhnání plodu. Publ. II.; lvfiřička: Přerušení těhotenstvi lékařem a jeho povinnost oznamovací hledíck osnovětrestniho zákona. P. 1918, LVII, 89, 119; týž: Usmrcení na žádost a z útrpnosti podle
osnovy trestního zákoníku. Věst. 1929, V, 1; Nečas: Několik slovo tom, kdy stojí manželé k sobě
ve zvláštním závazku ve smyslu § 142 tr. z. Zpr. 1906, XV, 43; Očenášek: Osnova zákona
o vyhnání plodu. P. o. 1933, XVI, 65; Storch: Kulposní usmrcení v rakouském práv}l trestním.
Sbor. 1904, IV, PR, 419; Stránský A.: K otázce o pojmu zločinu loupežné vraždy jakož i o kladení otázek porotě v případě tomto. Jak naložiti se zmateční stížností, zemře-li stěžovatel před
vyřízením jejím ? Zpr. 1893, II, 1; Štolla: O zločinech proti životu v § § 226-230 osnovy trestního
zákona z T. 1891 uvedených, P. 1891, XXX, 765; Šudoma: Několik poznámek k ochraně klíčícího
života podle trestní osnovy. S. L. 1929, X, 74; Švábenský: O vraždě a zabití v tr. právu platném
na území ČSR. a v osnově čsl. tr. zákona s hlediska kriminálně politického. V. 1931-32, XIII";
266; Wassermann: Otázk<: trestnosti vyhnání plodu. Publ., II.
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303. Poškození na těle vůbec.
Poškozením natěle rozumí§ 411 takové jednání proti osobě,jež zanechá (na
těle)viditelné stopy a následky. Není-li tohoto výsledku, ie;st či,nurážkou podle
§ 1 zák. č. 1ÚS/33 Sb. Čin je trestný jako přestupek, stal-li se úmyslně (t. j. s nepřátelským úmyslem) nebo třebakulposně~ale~ve rvačce.
Poškození na těle se stává zločinem, a označuje se jako
aj podl~.y:ýslí::cl.ku, jestliže ~totizz' něho povstala
porucha zdraví nebo nezpůsobilost k povolání (t. j. ke konkretnímu povolání
oběti, třeba by způsobilost k práci zůstala), trvající nejméně 20 dní,
stržení mysli, t. j. značnějšÍ, třeba jen přechodné porušeni duševních funkcí,
těžké ublížení samo o sobě, t... j. taková porucha tělesné integrity, jež v sobě
chová nebezpečí smrti neb trvalého zmrzačení;
b) p09!~,J2,2Y§:hY,}21;?,~ti, kcl.Yž totiž poškození na těle, třeba lehké (podle stálé
praxe nejvyššího soudu se nepožaduje ani náležitostí § 411) se stalo úředníku
(§ 101, odst. 2), duchovnímu, svědku nebo znalci, když vykon~vajrsvej:iovolání
nebo pro toto vykonávání, nebo stalo-li se rodičům, třeba nemanželským.
V tomto případě může jako návodcebýti trestán i extraneus, jako z návodu
syna (dcery) nebo za jeho pomocnictví může býti i pachatelem.
Čin je trestný jako zločin i stal-li .se dolo indirecto, o němž tu platí totéž,
co bylo řečeno při zabití (citace § 134). Stal-li se dolo directo, je to momentem
kvalifikačním, při čemž je zvláštnost, že se čin posuzuje jako težké poškození na
těle, i když s přímým úmyslem, na těžké poškození se vztahujícím, bylo spácháno poškození lehké. Zmínka o nástroji a způsobu v § 155 a) byla předpisem

důkazním (arg. slova: dokáže-li se jiným způsobem), jenž se stal bezpředmětným
uznáním volného uvažování o důkazech v § 258 tr. ř.
Jinými kvalifikačními momenty jsou jednak způsob provedení (útrapy, umluvenespojení, potměšilost, § 155 c, d) jednak výsledek (§ 155 b; 156 a 157);
c) zvláštním. případem těžkého poškození je tělesné poškození ústavních
činiteiupodle § 8 zákona na ochranu republiky, č. 50/23 Sb., oně.~žbyla řeč výše
(č. 161.)

Poškození na

těle

ve

rvačce.

RyačJ;:gyse podk§ 143 rozumí zápas mezi více (aspoň třemi) lidmi nebo zlé
i.e~ někomuzpůsobí aspoň dva lidé, ovšem aniž by byli spolupachateli.

nakládání,

J~st1iže někdobyl ve rvačce usmrcen nebo těžce na těle poškozen a lze dokázati,
kdo a jak jej zranil, posuzuje se případ podle obecných pravidel. Jestliže však
nelze dokázati, kdo zasadil rozhodnou ránu anebo jestliže smrt nebo těžké
poškozeni je výsledkem činnosti více osob, čin se trestá, ať nastala smrt nebo
těžké poškození, jako těžké poškození ev prvém případě ovšem přísněji) 1J každého, kdo na oběť ruku vztáhl. Ruku vztáhl ten, kdo v nepřátelském úmyslu
podnikl proti oběti čin, směřující proti tělesné integritě. Při lehkém poškození
je'seříditi § 411, jenž nezná analogie § 143 a 157.

Poškození na těle při výkonu kárného práva.
Podle § 145 o. z. o. se může kárné právo rodičů proti dětem vykonávati jen
způsobem "nepřehnaným a neškodlivým" ev. i § 413). Totéž platí o kárném
právu poručníka, .ouč~tele a mistra. Jen pokud se výkon kárného práva drží
v těchto mezích,' je výkonem práva a nelze v· něm viděti nepřátelského
úmyslu, jejž předpokládá § 411, třeba by jednání zanechalo na těle stopy
a následky, nepřesahující ovšem přiměřenou míru. Teprve vykročení z kárněno práva, ať úmyslné nebo z nedbalosti, se trestá, a to jako zvláštní pře
stupek podle § 413-421. Ovšem tam,j,de by překročení kárného práva pře
sahovalo míru lehkého ublížení na těle, bylo by čin posuzovati podle obecných
pravidel o usmrcení nebo těžkém poškození na těle. V § 419 přiřazuje zákon
k vykročení z kárného práva vzájemné zlé nakládání mezi manželi, ač tu ovšem
již nejde o výkon kárného práva.
Loffler: Die Korperverletzung. VD., Bes. T. sv. 5,.. 205 n. s bohatou literaturou; Hoegel:
Geschichte (viz literatura u č. 302); Kríegsmann: Mittiiterschaft u. Raufhandel seit Feuerbach
(Strafr. Abh. sv. 80), viz i sv. 22 téže sbírky; Reuter: Der Raufhandel; Finger: Das Ziichtigungsrecht und dessen Mif3brauch. JB., 1888,61, 73, 85, 97; Kaufmann: Das Ziichtigungsrecht der
EItern und Erzieher 1910; J'acobsohn: Der gesetzliche Schutz des Kindes gegen korperliche
Mif3handlung, 1912; Wild: Die korperliche Mif3handlung von Kindern durch Personen,
welchen die Fiirsorgepflicht obliegt, 1914.
Drbohlav: O lehkém poranění zúmyslném a lehkém poranění způsobeném při rvačce. P. 1902,
XLI, 593, 637; Erpek: Příspěvek k vysvětlení § 155 lit. a) tr. zák. se stanoviska lékařského.
P. 1873, XII, 292; Hlaváček: Několik slov k § 195, 152 a 155 Iit. a) tr. zák. P. 1862, 1,224;
Matoušek: O úrazech tělesných se stanoviska soudního lékařství. P. 1872, XI, 135; Šťastný:
Výklad § 155 lit. a) tr. zák.: Je-li poranění, ač jsouc o sobě lehké, takovým nástrojem a takovým způsob.em učiněno, s kterýmž obyčejně spojeno bývá nebezpečenství života. P. 1872,
XI,200.
Trestní právo 14
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§ 3. Oh.roženÍ života a zdrav!.
306. Obecné a zvláštní ohrožení. -

307. Odložení dítěte. pohlavní nemocí.

308. Souboj. -

309. Ohrožení

306. Obecné a zvláštní ohrožení.
O činech, nebezpečných životu a zdraví, pokud jsou tresfnév zájmu zacha-vání
určitých pravidel, jejichž nešetření vůbec by l,yiopro žÍvot a zdravínebezpečllé,
byla řeč svrchu (č. 263-280). Patří sem zvláště skutkové podstaty § 87, 335 f zákona o třaskavinách a podrobných předpisů § 336-399 a 422-,-433. V t~to souvÍsIQstije uvésti činy, mířící proti tělesné bezpečnosti osob individuálně určitých.

Jsou to:
Odložení

dítěte.

Předmětem

útoku podle § 149 je dítě v takovém věku, kdy si k zachování
svého života samo nemůže pomoci, tedy nikoliv dospělý člověk, jenž si nemůže
pomoci, ani dítě, jež si nemůže pomoci z jiného důvodu, na př. pro slabomyslnost, hluchoněmotu.Úmysl se vztahuje na to, aby dítě bylo vydáno
nebezpečí smlti nebo aby jeho záchrana byla ponechána náhodě; vyloučen je
tedy úmysl přivoditi smrt dítěte. Činnost spočívá v odložení, t. j. v takovém jednání, jímž je dítě ponecháno svému osudu, ať k tomu cíli bylo pře
neseno na jiné místo nebo ponecháno tam, kde právě je; jen v tomto případě,
kde tedy jednání je opomenutím dopraviti dítě na bezpečnější místo, se požaduje
povinnost k záchraně, ať na zákoně nebo smlouvě spočívající; bylo-li odložení
spácháno konáním (dopravením dítěte na jiné místo), může se činu dopustiti
kdokoliv.
Trest je odstupňován podle míry nebezpečí.
Není-li tu ohrožovacího úmyslu, může čin býti přestupkem podle § 376
nebo 378.

308. Souboj.
Zákon definuje souboj v § 158 jako půtku se smrticími zbraněmi. Tak zv.
americký souboj sem tedy nespadá; morJ by býti posuzován podle § 335.
Půtka na rozdíl od rvačky je zápas smluvený, provedený podle určitých, pro
obě strany platných pravidel. Kde by nebylo takových pravidel nebo jich
nebylo dbáno, bylo by zápas posuzovati podle obecných předpisů o útoku na
život a zdravÍ. Smrtící není ta zbraň, při níž se učiní opatření, aby bylo uvaro.
váno smrtelného účinku (šerm k sportovním účelům).
Zločin souboje je dokonán u vyzývatele vyzváním, u vyzvaného nikoliv již
přijetím vyzvání, nýbrž teprve dostavením se k zápasu.
Trest je vymezen v § 159-162 podle výsledku; pro vyzývatele přísnější než
by se mu vyměřil, kdyby byl vyzvaným (ne tedy nutně tíže než konkretnímu
vyzvanému, poněvadž u toho může býti přitěžující okolnost, jíž u vyzývatele
není, na př. provokace).

Za účastníky označuje § 163 a 164 jen návodce a psychické pomocníky a
sekundanty (nikoliv na př. lékaře).
Podmínky beztrestnosti pro účinnou lítost uvádí jednotlivě § 165.
Ohrožení pohlavní nemocí.
Podle zákona zc*j",~ 1922, č. 241 Sb. z. a n., se pokládá za pohlavní
nemoc příjice, kapavka a měkký vřed.
Již ohrožení pohlavní nemocí se trestá, ~a to podle § 18 t. z. jako přestupek, stalo-li se znedbálósti,jakopřečin, sťalo-li se vědomě. Jde-li o ohrožení manžela, snoubence, druha, stíhá se čin sice také z úřední povinnosti, ale jen na návrh,jejž je
podati do 30 dní ode dne, kdy se oprávněný dovědělo činu a pachateli. Úmyslné způsobení nákazy pohlavní nemocí se trestá podle pravidel o těžkém
poškození na těle (§ 154-156).
Ohrožení pohlavní nemocí se nemusí státi souložÍ; § 19 t. z. uvádí jako příklady
jiného ohrožení přijetí místa kojné osobou příjicí stiženou nebo u dítěte příjicí
stíženého nebo dání dítěte příjicí stiženého do cizí péče se zatajením jeho nemoCÍ.
Naendrup: Duell und Ehrenschutz, insbesondere der Boden, auf dem Duellgegner und
Duellfreunde zusammenkommen konnen, 1912; Geber: Die Tatbestandselemente des Zweikampfdelikts (Strafr. Abh. č. 182) 1914.
Bárta: Odložení a podvržení dítěte. V. 1928-29, X, 8, 39; Bouček: Příspěvek k reformě
prostituce. P. r. 1906-7, VIII, 69; Hollós: Súboj ve svede trestného práva. V. 1928-29, X,
186; Miřička: Delikty ohrožovací v přípravné osnově trestního zákona. Sbor. 19B, XI, 260;
Peška: Odložení, opuštění, ohrožení. V. 1921, III, 132; Stein: Prostituce a zákon. (Zákon o potírání pohlavních nemocí. Praha-Smíchov 1922. Lidové příručky práv. sv. 2.)
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Charakteristika a systematika.

310. Charakteristika a systematika. -

311. Jednotlivé skutkové podstaty.

Charakteristika a systematika.
Svobodou se tl1.XQzumí možnost volně uplatňovati svogv:ílli; tedy především
111ožnost li9hYb_u~ ale i 111ožnost jinakého uplatňování vůle. Předillěiem ochrany
při čInech sem spadajidcn Je tedy zájem· jednotlivcův. na respektování. vlastní
volnosti. V demokratickém staiě·sevšaktato volnost uznává za součást státního
zřízení, os'ohni svobod~ je garantována ú~tavou, a proto jsmedo těchto činech
pojednal4Ysvrchu při útocích proti státu, a to proti právům a povinnostem státních občanů (č. 212).
Totéž platí o domovním právu, ač pro vymezování těchto skutkových podstat
v platném· právu spolupůsobil zájem na zachování veřejného pokoje a řádu
(č. 221).

určité

míry mají i trestné útoky proti soukromému tajemství.
je tu také svoboda, a to svoboda disponovati vlastním
tajemstvím. Proto se v určitých případech trestá protiprávné vetření v cizCtajemstvf. Pokud se tajemství uchovává písemně v dopisech nebo jiných zapečetě
ných písemnostech, je toto tajemství ústavou (§ 116) zaručeno, jeho ochrana
vymezena zákonem ze 6. dubna 1870, č. 42 ř. z.; o němž z důvodů právě uveuených bylo pojednáno v souvislosti s trestní ochranou práv státních občanů
(č. 231).-Tam se též děje zmínka o ochraně telegrafního tajeín" tví paule
§ 17 zákona z 23. března 1923, Č. 60 Sb. z. a n., jež je jakýmsi rozšířením listovního tajemství.
Podobný ráz do

Přeumětem()chrany.

Jednotlivé skutkové podstaty.
Jinaká osobní tajemství uocházejí trestní ochrany vzhleuem na určité zvláštní
zájmyáOchrai1a je poule toho různě vymezena: buď se tajemství chrání vůbec
nebo jen proti určitým osobám nebo proti určitým zásahům. Sem. patří:
a) přestupek porušení volebního tajemství poule § 11 zákona o ochraně
volebního práva z 26. ledna 1907, Č. 18 ř.z. (viz nahoře č. 238);
... b) přestupek prozrazeni výdělečných, důchodových a majetkových poplatníkovýchpoměrů osobou zúčastněnou při vyměřování přímých daní podle § 199
zákona z 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n. (viz č. 192);
c) analogický přestupek prozrazení tajemství, zjištěného při vyměřování daně
z obratu a daně přepychové podle § 40 zákona z 21. prosince J923, Č. 268 Sb.
z. a n. (viz č. 210 g) a přečin porušení tajemství o obchodních a provozovacích
poměrech živnostenským inspektorem podle § 16 zákona ze 17. června 1883,
č: 117 ř. z. (viz č. 210 d);
,
d) přestupek resp. přečin prozrazení věcí, dotýkajících se soukromých poměrů při statistickém šetření, zjištěných osobou zúčastněnou při sbírání, zpracovávání nebo uveřejňování statistických dat podlt:~,,§ 8 zákona. o organisaci
statistické služby z 28. ledna 1919, Č. 49 Sb. z. a n. (viz č. 210 f);
e) přestupek vyjevení tajemství peněžního ústavu osobou, jež se o něm dověděla)ako člen správního nebo dozorčího orgánu, zmocněnec, vedoucí úředník,
jiný zaměstnanec nebo likvidátor takového ústavu, ač ví, že tím může vzbuditi
nedůvěru v ústav atd. podle § 33 zákona o akciových bankách z 10. října 1924,
Č. 239 Sb. z. a n., ve znění zákona z 21. dubna 1932, č. 54 Sb. z. a n. (viz č. 287);
f) o přečinu porušování a využívání obchodních a výrobních tajemství podle
§ 31 zákona proti nekalé soutěži z 15. července 1927, č. 111 Sb. z. a n., viz níže
Č. 337 f.
(Porušení úředního tajemství se stíhá jednak podle § 102 a), resp. § 5 zákona
o úplatkářství z 3. července 1924,č. 178 Sb .. z. a n. (viz nahoře č. 209), jednak
jako neoprávněné :uveřejňování zprávo jednání soudu a jiných sborů vi/pří
padech, uvedených nahoře u č. 180);
g) přestupek vyjevování tajností nemocných lékařem, hojičem, pomocníkem
nebo porodní pomocnicí a lékárníkem jinému, než úřadu, když se úřad úředně
dótazuje, vymezuje § 498 a 499.
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Na tento předpis se odvoláyá i § 9 zákona o potírání pohlavních nemocí,
2?J:l/22 Sb. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje ovšem jen na okolnosti,
jež lékaři atd. b)Tly svěřeny nebo nemohly před ním býti utajeny vzhledem na
Jalo funkci, ne na takové, jež snad náhodou zvěděl při výkonu (na př. majetkové
pacientovy pom~ry). Ač",j~~!l1;?;:iřil:zen do "hlavy" jednající ó činech proti bezpečnosti cti, nerťfusí proúiazenítaj~mství mÍti vztah ke cti (na př. tělesná vada),
poněvadž těmito pfedpisy se chrání i právo každého na tajemství. Sporné je,
zda je lékař exkulpován nejen vyjeví-li tajemství na dotaz úřadu, nýbrž i vyjeví-li je ze závažných důvodů jinému, na př. snoubenci, pacientovým rodičům.
Mám za to, že tuto kolisi povinností je řešiti od případu k případu podle zásad
o stavu nouze; . ~.soumyslitelné případy,kdY poyinnpstupozorniti .nanenlOt;
je podle lex artis, již dlužno považovati za součást právníhQřáqu,~W~..l1ež
_povinnost mlčenlivosti ;
h) uveřejňování cti se dotýkajících skutečností ze života soukromého nebo
rod~nného podle § 2 a 7 odst. 2 zák. o ochraně cti č. 108/33 Sb. ev. č. 321).
č.

DlL III.
T r eStné

čin y

pro ti cti.

Úvod.
312. Pojem cti. -

313. Újma na cti. -

314. Subjekt cti.

312. Pojem cti.
řád respektuje a chrání nejen individuální zájem na životě a tělesné
na svobodě, t. j. možnosti uplatniti svou vůli, chrániti soukromí svého
obydlí a svého tajemství, nýbrž i zájem na..srlastnLspolečenskéhodnotě. Tato
společenská hodnota, již obecně nazýváme ctí, jest něco jiného, než spokčenské
postavení. Ctí či společenskou hodnotou tu rozumíme skutečnost, že člověk je
součástí společnosti nejen jako psychofysická bytost, ný'brž i jako bytost mravní,
t. j., že nežije isolovaně, nýbrž je podmínkou nebo překážkou jednáni také
jiných lidí, že chce, aby se s ním počítalo, jak sám chce a musí počítati s jinými.
Tímto významem, jejž má člověk jako složka a podmínka sociálního spolužití,
je jeho čest. Ať jeho sociální postavení, t. j. kruh povinností, jež převzal v souboru společenských povinností, jejichž souhrn je podmínkou společenského
života, je jakékoliv, nejsou to tyto povinnosti, toto postavení, jež snižují nebo
zvyšují jeho čest, nýbrž čest je podmínkou, aby toto postavení, tyto povinnosti
mohl přijmouti. Teprve tím, že mám čest, jsem s to, abych v tom postaveni,
v němž jsem, plnil svou funkci. čeSt není identická s dobrouRoY~§!iLt. j. s úsudkem, jejž si jiní o mně činí, neboť tato dobrá pověst )epoamIiiěiia řadou okolností, z nichž čest bývá jen jednou, ale ne podstatnou. Dobrá pověst mnohem
více závisí na mých vnějších jednáních než na mé vnitřní hodnotě.

Právní

integritě,

Sociologickou otázku o pojmu cti musíme rozlišovati od právní otázky, v jaké
právní řád poskytuje cti ochranu. I zloděj má podle hořejších výkladů čest,
jež bývá v jeho společnosti respektována a jíž on dbá někdy více néŽ právního
řádu; této cti však právní řád nechrání. Důvod je v tom, že právní řád nemL
zájmu na cti vůbec, nýbrž jen na té, která právě je podmínk6u-šp-oleceiisl~eho
--ŽIvota jíin uznávaného a chráněného.
. ........
míře

313. Újma na cti.
(Jj11!~_n_~--,=!ij(:U~cijT~_11#enílllés1JoIečenské hodnoty. Ocitám se v nebezpečí,
želidé nebudou se mnou počítati, že nebudou na mne spoléhati, jestliže se mi
DudOU přičítati skutky a vlastnosti, které mne ČÍilTne110dným této důvěry. Tuto
újmu na cti musím rozeznávati od ztráty cti. Čest mohu ztratiti jen vlastním
jednáním, újma je možná jen tam, kde čest je, kde však nemůže plniti svou
sociální funkci, poněvadž klamně mne jiní pokládají nebo mohou pokládati za
člověka beze cti, bez spolcčen~k~ hodnoty.
/
~,

°1/1 Sb'
}'\'\
OJ~.
u 'Jek t ctI..
Poněvadž právní řád jen po některých stránkách řeší vymezení cti, zbývá
teorii úkol doplniti v duchu právního řádu tyto rysy. Tak především neřeší náš
právní řád výslovně otázku, kdo může býti subjektem cti. Sporná je jmenovitě
otázka, zda podle našeho právního řádu jsou nositeli cti a tedy možnými objekty
útoku na čest děti, choromyslní a notoričtí zločinci. Pokud a kdy může býti dítě
subjektem cti, závisí na tom, od kdy a za jakých okolností na ně hledíme jako na
subjekty sociálních vztahů. Přes to, že zpravidla git~ je jen objektem péče (rodiny, školy) a výtka, která by proti dospělému bylá újmou na cti, může býti
posuzována jen jako výtka nedostatků této péče a tedy jako újma na cti osoby
k péči povinné, jsou myslitelné případy, kdy dítě, zvláště blíží-li se již k dospě
losti, má svůj kruh povinností nejen k své rodině a škole, nýbrž i k společnosti
vůbec, a kdy tedy je třeba je považovati za subjekt cti. Z~_c:1J,()roll1yslný může
býti předmětem urážky, zdá se mi nepochybným, poněvadŽTeho-cnoroha, třeba
by jej zbavovala možnosti plniti sociální povinnosti, nezbavuje jej kvality mravního subjektu, sociální hodnoty a nemůže dávati jiným práva, aby jeho hodnotu
snižovali, třeba by se prakticky nemohla osvědčiti. ZJog'pe~()všem pozbývá cti,
pokud jde o jeho zločin; v jiných směrech však nenfvyloučeno, aby i on utrpěl
úfmu na své společenské hodnotě.
Předpisy o ochraně cti byly unifikovány a nově upraveny zák. z 28, června
19;)3; č~ 108 Sb. z. a n.
-/Podle-§ '5-t. z. se trestají podle stejných pravidel, jako_urážka na cti, určité
útoky napověst, jsou-li jejich objektem: - - .-- 1. '~áKonodárné sbory, jejich předsednictva, výbory a komise, vláda, soudy
a takové úřady a sbory, které jsou po zákonu povolány k výkonu veřejné
správy; _
2. !,~~iÍ~~ ,m?c, četnictvo, sbory státní stráže bezpečnosti a veškeré jejich
samostatne castl;

J

~/

lE..'/korporace zákonně uznané (t. j. jednak ty, jejichž statut vydán byl ve
formě zákona, jednak ty, jež, jako spolky, si v mezích zákona dávají statut
samy) a politické. organisace;
),/periodické tiskopisy.;
5. osoby zemřelé.
I"
l ~
Při tom platí, pokud jde ol J201itickF·~rganisace (č. 3) ~ :et;:riodick:é tiskopisy
(č. 4) omezení, že ochl:"anypdžívají je4~uz~mské orgllnisaaea tiskopisy, t. j. ty,
jež/majI.~~dlo !~S.P"m.íst() vydání V tuzemsku, a dále,že jsou. chránělly jen proti
<JI p0ffiluÝ;, ( § 2 t. z.) a utrhání na cti ( § 3 t. z.) a to s dalším omezením, že byly spá~háni~sahem tiskopisu nCl;Qpřed pQčetnýn{sl1romážděním. Ve všech těchto
případech jde o analogické použití norem o urážkách na cti, nikoliv o rozšÍrenÍ
pojmu cti tak, aby jí účastny byly i fiktivní osoby; proto jest nemožné analogicky aplikovati tyto předpisy na jiné fiktivní osoby. Tím ovšem není řečeno,
že názvem fiktivní osoby by nemohla býti označena osoba nebo osoby za ni
jednající, na př. názvem staré firmy nynější její majitel, názvem obchodní společností jednotliví její společníci, kolektivním označením příslušníků určité
rodiny nebo stavu osoby k této skupině patřící. Kdy je tomu tak, záleží na
smyslu urážlivého projevu.

r;:\

§ 1. Jednotlivé útoky na
obvinění.

-

316. Urážka, pomluva, utrhání. -

Jednotlivé skutkové podstaty sem

315.

patřící

čest.
317.

Výčitka

trestního stíhání.

jsou:

Křivé obvinění.

Zločin křivého obvinění (jak změněn původní název "utrhání na cti" § 43,
odst. 4 zák. o ochraně cti) podle § 209, jímž se chrání nejen individuální čest,
nýbrž i zájem státu na výkonu trestní spravedlnosti. Proto bylo o tomto činu
pojednáno v této souvislosti (viz č. 178).

316. Urážka, pomluva, utrhání.
Vedle křivého obvinění zná zákon o ochraně cti další čtyři skutkovépodstaty
útoků na čest, totiž:
l'J.'"
.. ...
.....
I i a) urážku,
b) pomluvu,-c
c) utrhání na cti, ?
d) výčitku trestního stíhání nebo trestu.
}{ejširší je skutkoyá podstata urážky podle § 1 t .. z; Zahrnuje v sobě jakékoliv
ublížení na cti, nechť se stane !l:laďávkou, zlým nakládáním, !výhrůžkou zlého
nakládání, vydáváním v posměch nebo jakkoliv jinak. Proti dosavadnímu stavu
to znamená značné rozšíření ochrany cti, poněvadž ipřipady nadávek nebo
zlého nakládání, jež se nesta112JLyeh:jně, jsou nyní trestné soudně a § 1339
a 1340 o. z. o. se výslovně~ruš1TI42odst. 1 t. z. in fine).

Od urážky se lišíj?2!.lZlZt:va podle § 2 t. z. tím, že ublížení na cti spočívá v tom,
že pachatel ~~4~iie50fd81.L~g~Jj, o ura~é:ném takovou skutečno SL, kterápy jej
mohla vydati ~.2Povržen~ nebo snížiti v obecném mínění, a že toto ublíženi
na cti se sta16.Fřed~th~fídsobou.t~clY o speciálnípřípad urážky, ~a.~~e,
chybí-li některá náležitost pomluvy, např. že ptůjev se nestal před třetí osobou,
je třeba zkoumati, zda tu není obecných ,znaků urážky.~kllt~~llS)sti, jež tvoří
podstatu pomluvy, může býti jakýkolivl(j;J,:~tI1j:čin, byr.:rr'někorřm přičítán
jiným způsobem, než jejž předpokládá § 209, ale vzhledem k tomu, že čest je
závislá nejen na tom, že se držím v mezích trestních norem, nýbrž i že jsem
dbalý ostatních mravních i společenských norem, i přičítání činu, jímž by
některá z těchto norem byla porušena, při čemž ovšem musí jíti o takové porušení trestních, mravních nebo společenských norem, jež s sebou přinášejí
opovržení nebo snížení v obecném mínění, takže pestač{ jednání, jímž jen spe(:iálně, v určitých kruzích nebo vrstvá ,uz!l.áY'ané"' normy byly porušeny.
Skutečností je však nejen jednání, nýbr;§~t~!~ltí
,2.~ti, jež, kdyby je
uražený měl, by byly s to jej vydati v opovrzení ne o smzltl v obecném lJlí!1~llí;
poněvadž osoby takto smýšlející nebo těchto vlástností se pokládají za schopné
porušovati právní, mravní, společenské normy. Při tom je uvážiti, že vedle
vlastností atd., jež každého snižují v obecném mínění (na př. zištnost, surovost)
jsou vlastnosti, jež snižují v obecném mínění, ač činí jen neschopným k určitému povolání (na př. 'zp?'oělost, nekázeň u vojáka, pec:istotnost u kuchaře),
jejichž výtka ovšem může uraziti jen toho, kdo nemaje potřebntch k tomu
vlastností, smýšlení atd. vzal na sebe povinnosti, jejichž splnění tyto vlastnosti
předpokládá (není urážkou, řeknu-li o básniku, že není socialista; byla by to
urážka, kdybych to řeklo vůdci socialistické strany).
Vtrhání na cti podle § 3 t. z. se liší od pomluvy formou viny;je to totiž pomluva,
ježSeáějě-i,xědoInÍmnepravdivosti tvrzené skutečnosti. Kvalifikovaný je případ,
když se děje utrhání podle promyšleného plánu s funyslem, aby se rozvr:átil
rodinný život uraženého nebo člena jeho rodiny nebo aby zničil,~llmotnou
existenci takové osoby.

X

317. Výčitka trestního stlhánt:
/ ...výčitka trestního stíhání nebo trestu je trestná, stala-li se Y.1J!l1ys1u pohaniti
(!1~~:l'ydaJ:Ji odsouzen)' příčinu k takové výčitce. Spočívá v tom, Že s·e někomu
vy~ítá·třestní řízení proti němu konané, ač uražený v něm nebyl uznán vinným,
nebo trest, ač, byl-{1 již vykonán, prominut neb podmíněně odložen. Dů
vodem je chrániti test toho, kdo byl bezdůvodně trestně stíhán, i toho, kdo si
trest již odpykal atd. a jemuž nemusí býti tato skutečnost závadou v počestném
životě;, proto nepožívá této ochrany cti ten, kdo svým pozdějším chováním dává příčinu k takové výčitce. Cin je trestný jen, stal-li se před třetí.
osobou.
~

,--~"~,~-~-,-,,--,,-~,,-

'VŠechny tyto čtyři činy (urážka, hanění, utrhání na cti i výčitka trestního
stíhání a trestu) jsou kvalifikovány jako přestupky a jen byly-li spáchány obsahem tiskopisu, jako přečiny.
' "
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§ 2. Podmínky trestnosti o trestání

útoků

na

čest.

318. Protiprávnost. - 319. Vina. - 320. Pravdivost urážky vylučuje trestnost. - 321. Důkaz
pravdy a důkaz omluvitelného omylu. - 322. Animus iniuriandi. - 323. Žaloba. - 324. Uhasnutí
trestnosti. - 325. Upuštění od potrestání a uveřejnění rozsudku.

318. Protiprávnost.
Pokud jde o trestnost těchto činů, platí tyto zvláštnosti:
Rozumí se, že jako v jiných případech Ilení pro nedostatek protiprávnosti
(viz č. 80trr~~stný ten, kdo spáchal čin plně právní povinnost neb vykonávaje/právo; zákon oochraně cti však v § 6, odst. iKtomii'výslovně podotýká, že nesměly
činem býti překročeny meze tohoto oprávnění a v zájmu svobody kritiky, již
tím uznává za právo, že nesměly býti překročeny ~xěCl1ého~xě.dec.ké,hQ,
JJJněl§:~cké..hQ41j)_s..uzJly;inLn~b· jiného podobného výkonu. Rozumí se, že ten, kdo
utrhá na cti (§ 3 t. z.) se nikdy nemůže dovolávati práva k tomu (na př. vinník,
jenž u výkonu svého práva hájení lživě z činu obviní jiného).
319. Vina.
Pokud jde o formu viny, je k zločinu křivého obvinění podle § 209 třeba zlého
úmyslu; činy podle § 1-4 t. z. mohou býti spáchány jak ~úmyslně tak z nedbalosti. Zvláštnost nastává, pokud jde o znak nepravdivosti vytýkané skuteč
nosti. Tu totiž, pokud jde o utrhání na cti (§ 3 t. z.), musí pachatel věděti, že
jeho vinění je nepravdivé, pokud jde o výčitku trestního stíhání nebo trestu,
musí naopak jeho výčitka spočívati na pravdě (jinak by mohlo jíti o pomluvu
podle § 2t. z.)
320. Pravdivost urážky vylučuje treStnost.
Při pomluvě a není-li tu znaku "před třetí osobou" při urazce, spočívající
v uvádění neb sdělování urážlivé skutečnosti, zákon předpokládá, že vytýkaná
skutečnost není pravdivá. Nemůže tedy soud podle zásady materiálné pravdy
zkoumati pravdivost vytýkané skutečnosti. Hájiti se tvrzením, že vytýkaná skutečnost je pravdivá a že tedy čin není trestný, je výhradným právem obviněného.
Užije-li obviněný tohoto práva a uplatní-li tuto excepci, pak ovšem i v tomto
ohledu se uplatní zásada materiálné pravdy v plném rozsahu a soud není vázán
ani souhlasným přednesem stran ani omezen na důkazy jimi nabízené (§ 7,
odst. 1 t. z.). Jen byl-li někdo obviněn z trestného činu, stačí k důkazu pravdy
pravoplatný odsuzujíc{rozsudek (§ 8, odst. 1 t. z.). Pravdivost jiněsKuiéč:iios1:ind
vytýkaného jednání, tedy pravdivost tvrzení pvlastnostech nebo smýšlení uraženého, se dokazuje podle § 8, odst. 2 t. z. tímiže se dokáží skutky, které obvinění
ospravedlňují. Důležité průvodní pravidlo obsahuje však 3. odst. § 8 t. z. Jím se má
čeliti proti dosavadnímu nešvaru, že žalobce vytrhl z projevu jen jednotlivou
část, třeba· méně podstatnou, o níž věděl, že se o ní důkaz pravdy nezdaří,
kdežto podstatnou část, o níž věděl, že by se o ní důkaz pravdy zdařil,
vůbec nezažaloval. Proto se tu ukládá soudci, aby při posuzování činu i při
rozhodnutí, zda se důkaz pravdy zdařil, přihlížel ke všem částem projevu,

které zřejmě vnitřně souvisí, a to i když určitá část projevu, obsahující takové
souvislé skutečnosti, není stíhána. K tomu, že nebyly dokázány podřadné, na
podstatě obvinění nic neměnící skutečnosti, se nemá přihlížeti.
,,>(/'

321, Důkaz pravdy a důkaz omluvitelného omylu. . \
Vyjímajíc případ, že vytýkaná skutečnost se týká irodinného nebo vůbec
soukroméfiOživota, kdy zpravidla je důkaz pravdy vylouč·en;··ré~·pachatd vždy
beztrestný, zdařil-li se důkaz pravdy, t. j. ukáže-li se, že vytýkaná skutečnost
je objektivně pravdivá; ná fom;' zda~[O pachatel věděl nebo mohl věděti v době
činu, nezáleží. ~pravidla však&~ t. zv. důkaz omluvitelného omylu, totiž
důkaz, že v době činu tu byly (třeba pacb.aťeIiteha)Tneznámé)fakové okolnosti,
pro ktéré vytýkané skutečnostf'lnohly býtiduvodně pokládány za pravdivé.
Takétll.~~xkulpuje subjektivní pachateh\v stav, že:iednal s1.lbjektivně bona
fide. Ovšeii1:;TeanaFliinala fide, jde o utrhání na cti, kdy vůbec je důkaz pravdy
vyloučen; případ, že by omylem sveobviiiěiif pokládal za nepravdivé, ač objektivně bylo pravdivé, by bylo posuzovati podle pravidd o omylu (putativní
delikt). Exkulpuje objektivní stav věd v době činu, t. j. že tu byly tehdy skutečnosti, které by v mysli objektivně soudícího pozorovatele stačily k odůvod
nění úsudku, že pachatel mohl svá tvrzení považovati za pravdivá. Ujde tedy
pachatel trestu i když jednal sebe lehkomyslněji pronášeje svůj soud, ač pro něj
neměl tehdy důkazů, na druhé straně se nemůže omlouvati, že vynaložil náležitou péči na zjištění pravdy, jestliže okolnosti, kterými se dal přesvědčiti,
nestačí k odůvodnění objektivního úsudku o pravdivosti. Zpravidla exkulpuje
důkaz omluvitelného omylu stejně jako důkaz pravdy; !~~g!lj~ jen v tom, že
osvobodí-li soud na základě pouhého důkazu omluvitehie.1io~omylu, vyřkne na
návrh žalobce v rozsudku, že pravdivost uvedené neb sdělené skutečnosti nebyla
~mokázána(§ 7, odst. 3 t. z.).
•
'.
-'"výjill1kyplatí jednak pokud jde o t,lrážku nebo pomluvu, spách?nou obsahem
tiskopisu, ve shromáždění nebo před zástupem, jednak pokqt:! jde o urážku
nebo pomluvu, spáchanou uvedením nebo sdělením skutečnosti'r6dinného nebo
vůbec soukromého života. V prvém případě exkulpuje sice důk~iprávdy vždy;
důkazgmluvitelného omylu však jen tehdy, stal-li se projev ve veřejném zájmu
(tu tedy má soud jen zjistiti, že jde o otázku týkající se uspořádání veřejných
a sociálních věcí, zachovávání zákonů a nařízení, odstraňování zlořádů z veřejné
správy azveřejného života vůbec a pod., § 6, odst. 4 t. z. výpočet exemplifikativní),
nikoliv naléhavost potřeby takového projevu nebo, bylo-li ho potřebí k obhájení
oprávněného důležitéhO' soukromého zájmu.
Pokud se urážka nebo pomluva týká tajemství rodinného nebo vůbec soukromého života, je zpravidla vyloučen jak důkaz pravdy tak důkaz omluvitelného
omylu; výjip:llz()ll.~x!slllpuje jak důkaz pravdy tak důkaz omluvitelného
omylu i vto~to případě a), jestliže tu byly takové zvláštní okolnosti, které
odůvodňovaly jJjyf.11.os,t uvésti nebo sděliti tuto skutečnost i nutnost učiniti tak
způsobem,jakym byl čín spáchán (tedy případ stavu nouze, při němž je hleděti
Jik]codoobsahu tak co do formy sdělení k tomu, že zájem na zachování tajnosti
c..,
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rodinného života lze obětovati jen významnějšímu jinému zájmu a jen do té
míry, jak tento zájem káže) b); jestližt:; zájem na tajnostiodpadlproto, že inkriminovaná skutečnost je předmětem !V~řé:i1JihJ)j~clg?f!í soudu c); jestliže ten,
o jehož tajemství jde, se ho'\!zdaI, ovšem jen pokud}deo~soukromožalobné
trestné činy. (§ 7, odst. 2. cit: -i:)
322. Animus iniuriandi.
Úmyslu uraziti (animus iniuriandi) se.1!~I2Q,~gtJiJJj~ Zda urážka neb pomluva
je s to ]JHvocli1:i újmu na cti,jeposouditi objektivně, nikoliv podle pachatelova
úmyslu; se strany pachatelovy .stačí- s výhradou toho, co bylo právě vyloženo
o požadavku nepravdivosti vytýkané skutečnosti - klllpa.
323. Ž a l o b a . ' > (
Podmínkou trestnosti je ovšem také při útocích na čest ž~loba oprávněného
žalobce. Zločin podle § 209 se stíhá k veřejné obžalobě. Trestné činy podle zák.
o ochraně cti č. J.o]/33 _~~~se stíhají ZpI~iqla - soukromou žalobu (§ 14, odst. 1
t. z.). Podle § 15 t. z. je k soukromé žalobě-oprávnen":Yén;-komuoylo trestným
činem ublíženo. Poněvadž však podle § 5 t. z. předmětem útoku mohou býti
fiktivní osoby ram uvedené, musil zákon rozřešiti otázku, kdo za ně vykonává
právo žalobní. lZa korporace (§ 5, odst. 1 t. z:) vykonávají podle § 16, odst. 2
:t. z. žalobní pdvo oso6y~- kte~~ jS()_llP()y()l~1!yjezas~up0"Vatiy civilnícll sporech.
lZa politické organisace, pokud nejsou právnkkými osobami osoqy, které podle
orgaiiiSii:cl1.Íchpravidel jsou oprávněny je .Zq~J:ll1?Qv:§ti .na venek. !,z~~riQg~!-:j
tiskopis (§ 5, odst. 1, č. 4 t. z.) vykonává žalobní právo jeho \vla-stniK~\yy.d:i;;'
vate! nebo \odpovědný redaktor (§ 16, odst. 3 t. z.). Jde-li o osobnlzemfelou
(§ 5, odst. i~ Č:- 5t. z.), jíž zákon v § 15 staví naroveň osobu neZvesfnou,
přísluší žalobní právo \!!!anželu,,qěrem) V:lluM!!!,Lrociičll111;l1ení-li jich· anebo
spáchala-li trestný čin některá z těchto osob a není-li tu jiné k žalobě oprávněné, nastupují v druhé řadě sourozenci a jiné osoby, které před smrtí resp.
předtím, než se uražený stalnezvěstným, snrn:ízlly trvale ve společné domácJlosti. Tuto legitimaci k žalobě dává ostatně zákon těmtoosobam také tehdy,
nastala-li smrt (ne však nezvěstnost) po spáchání činu, ano i nastala-li po
podání žádosti za stíhání (§ 15, odst. 2 t. z.) Spornou doposud otázku způsobi
losti k právnímu jednáni osob, oprávněných k soukromé žalobě, řeší § 16,
odst. 1 1. z. tak, že za osoby/mladší 18 let a za osoby. zbavené svéprávnosti z jiného důvodu než pro marnotratnictví, vykonává žalobiií pravozákonnýzástupce;
n~Ill:lihonebo je-li ódpor zájmů, spáchal-li čin sám zákonriýzasTup=cFneo ódpírá-li bezdůvodně podati žalobu, ustanoví curatora ad actum příslušný trestní
soud prvé stolice.
Kdo je oprávněn k žalobě, může žalobu ~dykoliv @_latido chvíle, kdy soud
první stolice počal prohlašovati rozsudek (§ 19 t. zJ ~ .Mířil-li útok proti subjektům, uvedenym v § 5, odst. 1 pod č. 1. a 2 t. Z., totiž
proti ;;;:;ákonodárným sborům, jejich předsednictvu, výboru nebokbmisi, proti
Lyládě; soudu a takovému úřadu nebo sboru, který je po zákoně povolán k výkonu
-
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vereJne správy, proti bránné moci, četnictvu, sboru státní stráže bezpečnosti
nebo samostatné jejich části, stíhá se čin na obžalobu veřejnou, ale se zmocněním.
Zmocnění udílí: jde-li o útok proti zákonodárnému sborU, Jeho předsednictvu,
výboru nebo komisi předsednictvo zákonodárného sboru, jde-li o útok proti
vládě, vláda sama, jde-li o útok proti sboru, povolanému k veřejné správě, tedy
tento sbor sám, jde-li o soud nebo úřad, přednosta nadřazeného soudu nebo
úřadu, a není-li ho (tedy u soudů a úřadů nejvyšších stolic), přednosta soudu
nebo úřadu, proti němuž trestný čin směřuje (§ 14, odst. 3 t. z.).
~Stíhání veřejnou žalobou se zmocněním se podrbá stíhánípef:ejnou žalobou
;~~~~;*~~''0i:,;, Nastává tehdy, míří-li útok na čest protiLpJavě cizího ~statlineb6]Yroti
zástupci cizího státu ~při výkonu jeho pravomoci nebo pro
Cizí hlava státu nebo diplomatický zástupce může čin stíhati soukromou
. žalobou. Je-li však po této stránce zaručena našemu státu'yeÚátě, o nějž jde,
vzájemnost, t. j. stíhaji-1i se tam útoky na čest hlavy cizihoštátu atd. z úřední
povinnosti, a žádá-li o to vláda cizího státu nebo uznaný její zástupce u nás,
stíh.á. se i u nás čin veřejnou žalobou. Nejde tu tedy o zmocnění ve vlastním
smyslu slova, takže tu neplati předpisy T22 t. z. Pro řízení platí předpisy obecné,
podle nichž ovšem soud, jenž vždy musí přezkoumávati žalobcovu legitimaci,
se musí přesvědčiti, že jsou tu podmínky, kdy se čin stíhá veřejnou žalobou
(reciprocita, žádost). Proto také ~~~g}á!}L~~~~~ti se týká jen veřejného žalobce,
jemuž je podnětem k upuštění od stíhání. Qražený, jenž se může podle § 21 t. z.
připojiti k veřejné žalobě jako soukromýúčastnik, může, upustil-li veřejný
žalobce
stíhání, podati soukromou žalobu nebo prohlásiti, že se ujímá stíhání,
ale musí tak učiniti
určité lhůty ( § 21, odst. 2 t. z.: iřlIled, byl-li přítomen; do
dnů, byl-li soudem zpraven; do 2 měsíců od pravoplatného zastavení, nebyl-li
zpraven). Podal-li uražený soukromou žalobu dříve, než veřejný žalobce zahájil
stíhání, platí tato žaloba jako prohlášení o převzetí stíhání (§ 21, odst. 3 t. z.).
Vell:ejnou žalobou vedle soukromé žaloby se stíhají útoky
čest podle§ 1-3
zák:E108/33 Sb., byly::n spáclianyproti\r(mdci,.teřejnému úředníku nebo 'Orgánu
nebo proti osobě v\činné vojenské službě a vztanújJ-lise na výkon jejich pravomoci nebo povoláni~My~(!se tak však státi )ěn=v~l11iťit:ě, již uražený má k soukromé žalobě a k jeho' zmocnění. Nemůže-li uražený býti vyslechnut, může
zmocnění uděliti úřad (velitelství) jemu nadřízený; není-li takovéno úřadu,
udílí zmocnění vláda. To platí, i když uražený nevykonává již svého úřadu nebo
povolání (§ 14, odst. 5 t. z). O připojení uraženého k veřejné žalobě a o prohlášení
o převzetí stíhání platí i tu § 21 t.
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324. Uhasnutí trestnosti.
Pokud jde o uhasnutí trestnosti, platí o činech podle zák. č. 108/33 Sb. tyto
.zvláštnosti:
a) promlčecí lhůta, jež se požaduje k promlčení trestního stíhání, činí
~. (§ 13, odst. 2 t. z.);
~ ..
b) trestnost uhasíná mimo obecné důvody také, jestliže uražený, dověděv se
o činu, jej vinníku yýs~l~':.l1~ prominul (§ 17, odst. 1 t. z.);

c) výslovnému prominutí se klade naroveň skutečnost, že osoba k tomu
op. ra.' vn.ěná _!lej).2ciill~~\T~as obžalob ll ._Lhůta k podání obžaloby či~.~í? odle § 17 t. z.
.fiYl:i měsíce od tédohy, kdy se oprávněný dověděl o ~u a o ~níkově osobě.
Lnuta je zachována i podáním návrhu na stíhání u nepříslušného soudu, jenž
jej má sám postoupiti příslušnému soudu (§ 17, odst. 1 t. z.).
f:vláštnosti v počítání lhůty nastávají:
a) zemře-li opi;ávněný před uplynutím lhůty k podání návrhu, Il}ajLosoby, jež
za zemřeIehomohou žádati o trestní stíhání, novou dvouměsíční lhůtu, která se
počítá od oprávněncova úmrtí; zemře-li po
kdYŽl:iávrh·učin.IC-mohou
tytéž osoby .do clv()u měsíců prohlásiti, že trvají při trestním stíhání (§ 15 t. z.).
í3) Kde za osobu nesvéprávnou vystupuje její zákonný zástupce, počítá se
lhůta ode dne, kdy se tento zástupce O.f~gu a pachaféf1 crověděCZBdí-li pro
koEsi zájmů trestní soud nesvéprávnémucuratora ad actum nebo byla-li osoba,
oprávněná k žalobě, vůbec teprve po činu soudem ustanovena, nepočíná se
lhůta dříve, než soud zpravil tuto osobu o jejím ustanovení. Má-li se :z;řídit
curator ad actum, musí o to osoba, jíž má býti ustanoven takový curator,žádati
u trestního soudu ve lhůtě k návrhu na stíhání (§ 16, odst. 4 t. z.).
Y) Byl-li čin, jímž byl někdo uražen, stíhán v žalobní lhůtě jako jinýveřejno
žalobní čin (ublížení na těle § 411 - urážka), může soukromá žaloba pro týž·
podána L.E().11EIYllll!íŽ,~19_2!l!JhE1Y, skončilo-li se řízení jinak než odsuzujícím rozsudkem, a to do 15 dní po tom, kdy oprávněný bylo tom státním
d.o dv<:lU měsíců od právozástupcem nebo soudem zpraven; nebyl-li zpraven, /",.,
platného skončení řízení (odložení tresfnlho udání, iasťavenířízení,osvobozující rozsudek). (§ 17, odst. 2 t. z.)
a) Zúča~t11:il().::!L~_~_trestného činu podle tohoto zákona několik_()s()t:>_'{PQ:__
jektivní konexit~JJ má oprávněný. volnost, koho chce žalova!Í.Právo-žalobní
proti těm, jichž nežaloval, uhasíná vŠak Rř~4 projitím pravidelné žalobní lhůty,
jestliže, pokud jde o zažalovaného, došlo·kr;ipiru nebo '.kJotsudku, a oprávněný
si před smírem nebo před koncem průvodn1ho řízení právo ke stíhání ~~.llně.,.
nevyppacli! (§ 17, odst. 3 t. z.).
E) Podobně v opačném,případě, když se o!:>yin~_nýdoFustil11:ěk_olika trestných
činů podle tohoto zákona (subjektivní konexita9 až do smíru nebo do konce průvod
ního řízení, uhasíná žalobní právo proti konexním činům,jestliže si oprávněný
stíhání výslovně nevyhradil, předpokládajíc ovšem, že se do uzavření smíru nebo
do konce průvodní1iořízení o Činu a pachateli dověděl (§ 18, odst. 1, 2 t. z.).
s) Případu subjektivní konexity klade zákon na roveň případ vzájemné
mJ!~l<:Y, t. j. případ, kdy čin druhé (žalující) strany je ve skutkové souvislosti
s-:"Člnem, pro nějž došlo k hlavnímu přelíčení. Také tu je tedy třeba, aby si oprávněný právo k stíhání do smíru nebo do konce průvodního řízení výslovně vyhradil. ~~yl?~tnost však nastává v tom ohledu, že je možno žalobu navzájem podati do patnácti dní po smíru nebo po konci průvodního řízení, i když zatím
proběhla dvouměsíční žalobní lhůta, kdežto v případě objektivní 'f-~ubjektivní
konexity se žalobní lhůta neprodlužuje vyhrazením stíhání. Na příslušnost soudu
výhrada stíhání nikdy nemá vlivu (§ 18 odst. 3 t. z.).
c
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potrestání a

uveřejnění

rozsudku.

V případ1~!l~iÍžky"pomluvy nebd\ryČitky trestního stíhání ~,~~y~případě utrhání
na cti) soud \"í[ odsuzujícím rozsudku upustlod potrestání: a) jestliže se ~žá1obce
omezil na návrh, aby obviněný byl uznán vinným, a výslovně prohlásil, že nežádá o potrestání. Toto omezení žaloby je možné i dodatečně do doby, kdy soud
počal prohlašovati rozsudek. Nemůže býti odvoláno a vztahuje se jen na toho
spolužalovaného, který je v příslušném prohlášení uveden (§ 19 t. z.); b) jestliže
vinník pUfiskové urážce dal dostiučinění v jednání o smír soudem určené nebo
je nemohl~W:i z viny žalobcovy ( § 19, odst. 1, al. 2 a § 26 t. z.), ovšem, nenastaly-li
zatím nové skutečnosti, pro které nelze zadostiučinění pokláda~i za přiměřené
(§ 9 odst. 4 t. z.); f) jde-li o pouhou l1,r~~kl1,(§ 1 t. z.), byla-li vyprovokována
(§ 9 odst. 2 t. z.); d); fSlkultativně může při urážce, pomluvě nebo výčitce trestního stíhání soud t{pustiti od potrestání, jestliže vinník poskytl tomu, komu
bylo ublíženo, před počátkem hlavního přelíčení přiměřené zadostiučinění. Při
tom soud má přihlížeti ke všem okolnostem případu. (§ 9 odst. 3 t. z.)
Výrok, kterým soud upustil od potrestání, má účin!>:y prominutí trestu, netýká
se však výroku o uveřejnění rozsudku. Aby se vyrovnal rozdíl mezi úspěšným
podmíněným odsouzením a upuštěním od potrestání (trest podmíněně uložený
se při úspěšném absolvování zkušebné doby nezapisuje do rejstříku, kdežto trest
prominutý tam zůstává až do zahlazení), ustanovuje § 10 t. z., že nebude-li vinník,
ohledně něhož bylo upuštěno od potrestání, ~ qy,swvA,~~ po pravoplatnosti takového výroku znovu odsouzen, může býti taÍ{bvé jeho odsouzení zahlazeno,
i když tu není ostatních podmínek zahlazení (zák. č. 111/28 Sb.).
Jako vedlejší trest zná zákon ~u'lJ~řejnění rozsudku, 1. j. výrok, jímž se mu na
návrh žalobce přiznává právo, abydafuveřejriitirozsudek na útraty odsouzeného.
Soud stanoví, v jakém rozsahu v jakém znění se má státi uveřejněni i ostatní
modality, jmenovitě nejvyšší částku útrat za uveřejnění. Podmíněným odkladem
trestu se neodkládá výkon výroku o uveřejnění (§ 12 t. z.).
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§ 3. Zvláštnosti při útocích na čest, ~~áchaných tiskem.
326. Zvláštnosti pN útocích na

čest,

spáchaných tiskem.

326. Zvláštnosti při útocích na čest, spáchaných tiskem.
~:;~:~

..c",.,}

O urážkách, spáchaných obsahem tiskopisu, platí t)ito odchylky:
'3:) podle § 1-3 zák. č. 108/33 Sb. ,se trestají jakol ,Íny;,.,
b) pomluva a utrhání na cti 'pe-lltické organisac~ lperiodického tiskopisu
jsou trestné jen, staly-li se tiskopisem (nebo před početným shromážděním)
(§ 5 odst. 2 t. z.). Za periodický tiskopis vykonává žalobní právo vlastník, vydavatel nebo odpovědný reqaktg~( § 16 t. z.; viz i § 20 odst. 3 t. z.);
e) PĚÍpustnost důkazulp'mluvitelného omylu je v případě, že byl čin spáchán
tiskopisem (rozšiřovaným spisem, ve shromáždění nebo před zástupe111) ()J:l1ezena
, T§ 6[odst. 3 t. z.);
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d) podle § 1 odst. 2 a § 13 zák. z 30. května 1924, Č. 124 Sb. z. a n. (změpě"
ného zák. o ochraně cti č. 108/3/3 Sb.), úchylkou od § 7 tr. z. l~.e.~.h~~ jež
§P9 11tpůsobily při redakci, vydánI, tisku nebo při obvyklémrozšiřování ltskopisu,
. s!;í111itivedkpůvodce jen OdP. o;ě.dné~o re?ak:ony,při l1ep~Ei8:di~,kém :iskopisu
\~datele (vydavatele) a nem-h znam, tlskare (jeho odpoveoneho zastupce);
'tato výjimka platí však jen~ůže-li býti původce ihned stíhán a postaven před
tuzemský soud. Kdo je původcem, to vymezuje § 1 odst.3 cit. zákona. r2,StL~1!:1i
však urážlivá zpráva, uveřejněná v periodickém tiskopisu, od státního ýi~9:J;!,
lze za podVlínek § 2 t. z. stíhati z osob při tisku atd. zúčastněných j~n.jJ3y,~C?,9ce;
e) soud.j)1pustí Qd potrestání také tehdy, jestliže vinník dal ve lhůtě k tomu
určené zadbstií.lČIí:iění, při jednání o smír stanovené, nebo pro bezdůvodný odpor
žalobcův je dáti nemohl (S 9 odst. 1, č. 2 zák. č. 108/33 Sb.);
f) satp.ostatný kulposní čin proti cti je vymezen v § 4 t. z., podle něhož se pře
stupku ~1l:!Íe:d]:)ál1íp()vinné péče dopouští odpovědný redaktor (nakladatel, vydavatel)'resp.'tlskařCfélioódpovědný zástupce) při tiskopisech neperiodických,
§ 13 t. z., jestliže tvoří obsah tiskopisu skutkovou podstatu'zI&inu nebo přečinu
. urážky tiskem, který mu nelze podle ustanovení tr. z. přičftati, při kterémž však
zanedbal takové pozornosti~ při jejímž povinném užití by nebyla zpráva pojata
do tisku. Exkulpační důvod důkazu pravdy (omluvitelného omylu) platí i pro
tento přestupek (§ 7 odst. 5 t. z.); rovněž přípustnost a podmínky upuštění od potrestání (§ 9 odst. 5 zák. č. 108/33 Sb.). Při trfstáJ;}rněkolika časově oddělených
t;řestupků proti ~a'l1~d~ání po~in"né p~č~ I;latí ~~1ilul~~~~§._c!~;s ~m:zením, že
úhrn trestu na svobode nesml presahovatl dvoJnasObne ne)vyssl vymery trestu,
stanoveného na nejtěžší z nich (§ 11 zák. č. 108/33 Sb.).
Binding: Die Ehre und ihre Verletzbarkeit 1892; Eiselen: Wesen und Wert der Ehre 1894;
v. Bal': Die Lehre von der Beleidigung mit bes. Rucksicht auf die Presse. GS" 1896, LIl,
81 n.; Ambach: Kollektivinjurien und Injurien gegen Kollektivpersonen 1904; Rickert:
Objekt der Beleidigung 1908; Liepmann: Die Beleidigung (ve sbírce Das Recht, vyd. Kohler)
1909; Beling; Wesen, Strafbarkeit und Beweis der ublen Nachrede 1909; Delaquis: Der Wahrheitsbeweis bei Be1eidigungen (Festschrift fur Gierke) 1910; Eisler: Rechtsgut und Erfolg
bei Beleidigung und Kreditgefiihrdung (Strafr. Abh. sv. 140) 1911; Kern: Die systematische
Abgrenzung der Verbrechenselemente bei der Be1eidigung (tamtéž, sv. 144) 1912; Lohsing:
Ehrenerklarung, Abbitte, Widerruf. JB., 1906, XXXV, 422; Liepmann: Die Einschriinkung
des Wahrheitsbeweises bei Beleidigungsklagen. O. Z. 1910, I, 205 n.; Schulte: Offentliche
Strafe und Privatgenugtuung bei Ehrverletzungen, 1913; Nowotny: Die Kollektivbeleidigung
im osten. Strafgesetze und Srrafgesetzentwurfe, 1914; Steiner: Der Ehrbegríif iITI Strafrecht,
1915; Sauer: Die Ehre und ihre Verletzung, 1915; Engelhard: Die Ehre als Rechtsgut im Srrafrecht, 1921; Florian: La teoria psichologica della diffamazione, 1927; Schierlech: Die Beleidigung in den § § 185, 186, 187 R. St. G. B. und die Wahrnehmung berechtigter Interessen mit
bes. Berucksichtigung der Presse (Strafr. Abh. č. 209), 1926; Koschmann: Kredit und Ehre. Ein
Beitrag zur Kreditverleumdung und ublen Nachrede, 1931; Hirschberg: Kollektivehre und Kollektivbeleidigung, 1929; Mattil: Die Wahrnehmung berechtigter Interessen durch die Presse, 1929.
Bouček: Ochrana cti podle práva jnglického. Praha 1904. Zvl. otisk z "P. r."; HrabánekMilota: Nové československé právo tiskové. Praha 1933. Právnické knihkupectví a nakladatelství.
V. Linhart; Hrabánek: Soustava československého práva tiskového. Sbírka spisů práv. a národohospodářských, sv. LXX, 1934; Lepař: O urážkách na cti s výkladem o přípustnosti dů
kazu pravdy. Praha 1902. Nakl. Pospíšil. Sbírka prostonárodních výkladů z oboru věd právních,
sv. 12; Procházka: Urážky na cti. Praha 1907. Nakl. Kočí. Sbírka lidových pojednání právnických; Ráliš: Delikty proti cti na venkově. (Kriminologická studie). Bratislava. Knih. práv. fak.
Komenského univ., sv. 26.

Černý: Ochrana cti dle práva platného na Slovensku a Podk. Rusi. P. o. 1929, XII, 109;
týž: Ocbrana cti. (Komentář.). Bratislava 1933; Fryc: Několik slov k praxi pro trestné činy
proti bezpečnosti cti. P. 1899, XXXVIII, 153; Hexnel': Ochrana cti. P. o. 1933, XVI, 605;
Kallab: Ochrana cti podle zákona z 28. června 1933 č. 108 Sb. z. a n. Čas. 1933, XVI, 378;
Milota: Újma cti občanské v trestním právu na Slovensku a PodksIpatské RusL P. o. 1923,
VI, 225; Miřička: První proces Kestrankův ve světle teorie. (Příspěvek k otázce trestní ochrany
cti, pokud jde o osoby hromadné). P. 1910, XLIX, 469, 517; Okályi: "Skutočnost" pri pomluve.
Predmet opravného prostriedku k zachovaniu právnej jednoty. P. o. 1923, VI, 81; Poláček:
Ochrana četnické cti. S. L. 1933, XIV, 234; Polák: K osnově zákona na ochranu četnické cti
S. L. 1932, XIII, 80; Solnař: Doporučuje se změniti ustanovení platného práva o ochraně cti,
jmenovitě proti útokům v tisku, a jakým způsobem? Publ. III; týž: Ochrana cti proti útokům
v tisku podle osnovy zákona o tisku a zákona o ochraně cti. P. 1930, LXIX, 544; Sommer: Zákon
o urážkách, spáchaných tiskem a otázka promlčení. Č. a. 1928, XIV, 60; Staňkovský: Urážka
kolektivních osob. P. 1928, LXVII, 361; Šebesta: Přečiny proti cti a vážnosti stavu. Č. a. 1923,
IX, 13; Šlapák: Je nutno trestní ochranu cti představených a vyšších upraviti s hlediska subordinačního či s hlediska ochrany cti. P. o. 1933, XVI, 1Z9; Trummel: O policejním přestupku
ublížení na cti vedle § 1339 o. z. o. P. 1885, XXIV, 145, 181; Poláček: Ochrana cti podle zákona
ze dne 28. června 1933, Č. 108 Sb. z. a n., Praha 1934.

§ 4. Jiné trestné Fipy proti cti.
).~/

327.
O

Výpočet

jiných

útoků

na

čest.

veřejnožalobním přestupku

zák~nao~chr. rep.

resp.

přečinu

urážky presidenta podle, § 11

50/23 Sb. viz nahoře č. 164, o urážce vrchnostenské osoby

podle§ 199 odst. 2 zák. o přímých daních č. 76/27 Sb., viz č. 192;
o přečinu zlehčování podle § 27 zák. o nekalé soutěži č. 111/27 Sb. viz níže
č. 337 c.

DlL IV.
Trestné

činy

proti jiným nehmotným

statkům.

§ 1. Systematika.
328. Systematika.
Sociální význam individua je nejen v jeho psychofysické bytosti, v jeho svobodě a cti, nýbrž i v jeho díle. Naše
chrání původcův zájem na
~uměleckém a literárním díle,
., ,...."
.,~, "
~'~vynál~~e~-

na obchodní

p()věsti.

§ 2. Trestné
329. Předmět ochrany. -

329.

Předmět

činy

proti autorskému právu.

330. Jednotlivé skutkov.fpodstaty. -

331. Žaloba a sankce.

ochrany.
PoqL~~áJ5. z 24. listopadu L~~(!'.,G,,2J8, Sb.z~a n., o pův()qcov~kém,právu
~literál:J1ím, . uměleckým a fotografickým dílům (o autorsM111 právu) požívají
ochrany toho'iožIko'u3: Hteránií, uměíecká (hudebl1rI výtvarná) a fotografická
ď

r

f\

díla, která byla yydállli 11i
í rť;publiky, jakož i díla""jejic~fP~v6dci jsou st~tu,ími občany republiky. ._~.st~Jll.(;ůj~2u cJ:rráněna Q()dIe státiiíchs1111l1JT.ll~bo
vz~jemnosti. Za zásah do původcovského práva prohlašuje § 44 t. z. jednání toho,
kdo; nejsa k tomu:ůprávl1ěn, naloží s dílem způsobem, který je podle tohoto
zákona vyhrazen původci.
.
.

330. Jednotlivé skutkové podstaty.
Přečinem. je:
a)\yědomý zásah podle § 45 t. z.,
b) .QPJ!!i~~1!í cizího díla vlastním nebo jiným nepravým jménem nebo. vlastního
díla jménem někoho jiného, nebo napodobeniny díla výtvarného umění jménem
nebo značkou původce původního díla, ahYj~_yy~glYQQ~h, nebo jednání toho,
kdo dilo, opatřené nepravým jménem, uvede ý'"bběh, nebo
kdo dá bez závažných věcných důvodlldIfu označení, zejména titul nebo
vnější úpravu jiného díla způsobem, že to může .Qři.pfl1.měrn>é pozornosti vésti
k omylu o totožnosti obou děl, aby takové dílo uvedl v oběh, nebo
UČlllf~1?I~vouitihláškudo reJs~řikU:]eJŽ1Ířad,nařízením k-tomu určený,
vede o anonymních a pseudonymních dílech( § 46 t. z.).
Přestupku § 47 t. z. se dopouští,
kdO"piO'ťi pó,rinnosti, uložené ustanovením tohoto zákona,9~WE~:...~y,~~ti
původceIiéb užitÝRramen,
. k~()(lJe.z."(:t1.1ly~lllL~by je uvedl~ o~ěh) opatří napodobeninu díla výtvarného
umění jménem nebo jinýmoznačenímpůvodce původního díla způsobem vzbuz;]rrCIňiidaní, že"jdeo původcovo dílo,
kdo .l!al()~Ls. .E2§()1:>i.zll01112FJ2tl.•:ti~lgYlléJ1111. zákazu oprávněných osob podle
§ 34, odst. 1 t. z. (zobrazené osoby·a:-po·-její smrti určitých blízkých pří
buzných),
kdo dále užívá titulu nebo jiného označení nebo )[llěJší úpravy jiného díla, ač
mu tobyloL~~l!~~!112:a'po.Y~2:eno, .
.....
kdo, nejsa k tomu oprávněn, uveřejní sebrané zprávy a zápisky, určené pro
.
.
noviny nebo časopisy.
331. Zaloba a sankce.

Či!!y."s~.stih,ajína,s9ukrolllou()bžalobu,~alo1Jnllht1ta čillÍ qvaiJ1ěsíce<

O výroku o propadnutí a
napodobenin viz § 52 a 53 t.

zničení bezprávně pořízených rozmnoženin
o uveřejnění rozsudku viz § 55 t.Z.

nebo

Z.,

van Calker: Die DeHkte gegen das Urheberrecht lS94; Mitteis: Zur Kenntnis des 1iterarischen
und artistischen Urheberrechts nach dem asterr. Gesetz vom 26. XII. lS95, lS9S; Kahler:
Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht 1907; Al/feld: Das Urheberrecht, Kommentar,
2. vyd. 1925; BIster: Urheber und Erfinder, Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht, 2.
vyd. 1925.
Červinka: Studie k novému autorskému zákonu (výklad § 1-4). P. 1927, LXVI, 601; Hermann-Otavský: Reforma našeho práva autorského. P. 1921, LX, 193,257; Kadlec: Pojem a obsah
práva autorského. P. lS91, XXX, 477, 513, 549; Kryštůfek: K zákonu o právu původském.
S. L. 1927, VIII, 43, 59, Sl, 101, 122; Ló'wenbach: Právo autorské. Koment. vyd. Kompasu,
sv. XXII!., 1927.
Trestni právo 15
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§ 3. Trestné
332.

Předmět

činy

proti patentovému právu.

ochrany. -

333. Jednotlivé skutkové podstaty.

332. Předmět ochrany.
Pod.1e zákona z 11. ledna t~~7~č, 30 ř. z.fiměněného zák. z 27. května .1919,
Š, 305 Sb. z. a n.,lZák, z 30. června t922, č.252 Sb. z, a n./a zák. z 20. prosince"'1932, č. 26 Sb. z r. 1933, požívají ochrany tohoto zákona nové vynálezy, které
dopouštějí průmyslového upotřebení, pokud pro ně byl udělen patent .

.a:z'

'.",

SS3. Jednotlivé skutkové podstaty.
Porušení patentu spáchá podle § 95 cit. zák. ten, kdo bez svolení majetníka
patentu
poJi1'n()stensku (t{:dynad o~obllípotřebu) předmět ,chráněného vynálezuyyrábí;uvádídoobchodu, chová na prodej nebo ho užívá, nebo
"-k42ii~~t9ČIiii~z~,Vllichž dálé může užívati vynálezu později patentovaného.
J~ř.e~nll se. clgpOll~tí,154QY~.ci()l!lěporušt patent.
POKud v rozsudku Ci osvobozujícím) lze vyřknoutipropadnutí rušebních před
mětů, vymezuje § 100 a 101 t. z. O uveřejnění trestního rozsudku viz § 104 t. z.
V~~l~.tr~stlllzepřiřknouti náhradu škody i za utrpěná příkoří ajinal,<éos.9Jmí
újmy podle § 103 t. z. a pokutu až do 4000 Kč podle § 97 t. z.
Osob9.Y~l1í,sip~!~11!:uJ~,z~p0d.11JJ:llek.§ 11?t.~.př~stup~em sOllclně trestným.;
v jakém rozsahu možno tu vyřknouti propadnutí vymezuje podrobně poslední
odst. cit. § ve znění zák. č. 252/22 Sb.
Kohler: Handbuch des deutschen Patentrechtes 1901; týž: Lehrbuch des Patentrechtes 1908;
Bojanowski: Uber die Entwicklung des deutschen Patentwesens 1890; Allfeld: Kommentar zu
den Gesetzen uber das gewerbHche Urheberrecht 1904; Oesterrieth: Lehrbuch des gewerblichen
Urheberrechts 1908; Mannagetta: Das neue osterr. Patentrecht 1897; Pietscker: Patentgesetz
und Gebrauchsmusterschutzgesetz, Kommentar, 1929; Lutter: Patentgesetz, 9. vyd. 1929.

§ 4. Trestné
334.

S34.

Předmět

Předmět

činy

proti známkovému právu.

ochrany. -

335. Jednotlivé skutkové podstaty.

ochrany.
Podlezák911~ ze 6. ledna 1.89Q~.~~)9 ř.z.Aovely z 30. července1895, č; 108
Ě., z6~k. ze 17. března )~13,č.65 ř. z.?p 24. července 1~_!,~.L~~:, ~.?1~b'f/zZO.
června 1921, č. 261 Sb. :i7z 20. prosince 1932, č. 27 Sb. z r. 1933, rozumí se
'L~h:t:e.nnQ1Lfgg~~llzv.I~štní znamení,. které slouží k tomu,"abYVÝ1:0~kYllzpoží,
k obchodu. určené, .,se. rozeznávalyodjhiyCli výióbkúa.z lJo~ístejného4rllb:tl.
Ochrany t. z, po~ívá ~!1ámka, jež byla zapsána do známkovéhorejstřík1,l, ye~e
n~hou· óbchó'diiÍa živnostenské komory. ~ Zálz()Qp()d!()lJllě ~tanovípodmínky
zápisu. ~r.~v:~k.zl1:~.JJ:lce lpínapodniku, pro kterýje:U1:~~na. §~~jné ochrany jako
zapsaná známka p()žívá podle § 10 a 24 t. Z,. i jméno, firma, znak nebo obchodní
poj111~nování závodu.
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335. Jednotlivé skutkové podstaty.
Pf~činupodle § 23a 24t. z. se dopouští, kdo
vědomě dá do obchodu nebo chová na prodej zboží označené bezprávně cizí
známI{ou nebo Cizím označením, i kdo
vědomě k tomuto účelu,zhotoví známku nebo označení.
Známkanebo~ozriačenfjs;1.'l-nap()dobeny i telidy,jsou:.n zhotoveny s tak malýmizri1ěnami, že by obyčejný kupec zbožÍ, o něž jde, rozdíl mohl seznati jen se~
zvláŠtní pozorností (§ 25 t. z.). .
Je-li tu podvodný úmysl a ostatní znaky podvodu, jde o ideální konkurenci
přečinu t. z. se zločinel1l.p~Q..dyodu (§ 23, odst. 2 t. z.).
O propadnutí padělane známky, o uveřejnění rozsudku a o pokutě, již tu lze
uložiti místo náhrady za škodu až do výše 50.000 Kč (viz zák. č. 31/29 Sb.)
v. § 27 t. z.
Podle zák. ze 17. března 1921, č. 128 Sb. z. a n., o uznání původnosti odrůd,
uznávání osiva a zkoušení odrůd kulturních rostlin může ministerstvo zemědělství
povóliti šlechtitelům a šlechtitelským podnikům pro původní odrůdy právo používati ochranné známky, jež, byla-li pak zapsána, požívá ochrany zák. č.19/90 ř. z.
Kohler.' Das Recht des Markenschutzes 1884; Finger,' Das Reichsgesetz betr. den Markenschutz 1906, II. vyd.; Schulz: Die Vorschriften, betreffend den Schutz der Erfindungen, Marken
und Muster 1898; Adler: System des osterr. Markenrechtes 1909.
Michalík: Trestní ochrana zájmů průmyslových v trestním právu XIX. a XX. století. V.
1923(24, V, 64, 95.

§ 5. Nekalá
336.

Předmět

ochrany. -

soutěž.

337. Jednotlivé skutkové podstaty. -

338. Procesní předpisy.

336. Předmět ochrany.
4ákonem z 15. července 1927, č.111 Sb. z. a n., proti nekalé soutěži se dostalo
ochrany zájmu na zachování dobrého mravu při soutěži v hospodářském styku.
I tu jde o nehmotný statek, jenž se v mnohém podobá na jedné straně individuální cti, na druhé straně známce, sloužící k odlišení zboží oprávněného podniku od jiných.
Trestné činy sem spadající jsou:
337. Jednotlivé skutkové podstaty.
a) :přestupek llekaléreklamy podle § 25 cit. zák., jehož se dopouští, kdo v úmyslu
oklaniatTa~iJednátivlastnímu nebo cizímu podniku na úkor jiných soutěžitelů
přednost při soutěži učiní nebo rozšiřuje veřejně opoměrech toho podniku
údaje, ohichž ví, že jsou nepravdivé a způsobilé k oklamání;
b) přestupek nesprávnéhq označování původu zboží podle § 26 t. z., jehož se dopouští, kdo v úmyslu oklamatrriesp:nivně označí původ zboží (tím se stal bezpředmětným zákon z 20. prosince 1923, č. 5 Sb. z. a n. z r. 1924 o označování
původu zbožÍ, jenž byl výslovně zrušen § 53 t. z.);

c) j?řečin,:z;le!1čování podle § 27 t. Z., jehož se dopouští, kg.o za účelem soutěže
učiní nebo rozšlř:lĎ_e_g_po111ěJ:ť!ch cizího podniku údaje, ó'111čhž ví, Že jsou nepravaivé a :ipllsobilé poš~oditi tento podnik;
d) přečin zneužívání 'podnikových značek a zeynějších zaříze1!í podniku
podle § 29 t. z., jehož se dopouští,

k_c!~,Y_1Íl11yslu,

aby tím v zákaznickém styku

PIivoaICz~lllěnu se jménem,firmou, nebo zvláštním označením podniku nebo závodu, u*íy~!!ým iižpo právu jiným soutěžitelem, :užije takového označení způ
přivodil takovou záměnu; stejné platí i o zvláštním
nebo závodu, které v zákaznických kruzích platí za
příznačné prQ určitý jiný podnik nebo závod;
e) přečinuttlQdplácení, podle § 30 t. z. se dopouští, kdo v hospodářském styku
osobě Ve službách nebo zpříkazu pod11iku činné přímo nebo nepHmo nabídne,
sÍíbí nebo poskytne dar nebo jiný prospěch, jakož i osoba ve službách nebo
z příkazu podniku činná, jež si jej dá poskytnouti atd. k tomu cíli, aby jejím
nekalým postupem docílil resp. zjednal přednost při soutěži na úkor jiných souI t~žitelů. Majetkový dar, jenž byl přijat, nebo jeho hodnota propadá státu;
.\; f) přečinu porušování a využívání obchodních a výrobních tajemství podle
§ 31 t. z. sr dopouští:
kdo jako)aměstnanec nebo učeň 7;:1 trvání tohoto poměru neoprávněně prozradíjinérn.u obchodní nebo výrobní tajemství, jež se dověděl v tomto svém poměru, ač ví, že ho může býti užito k účelu soutěže,
kdo ne()právněně k účelu soutěže vyzradí nebo sá~~iieobchodních nebo výrobních tajemství, o nichž ví, že jich může býti užito k účelu soutěže, a jichž nabyl
.vyzvíd<iniin nebo jiným jednáním, příčícím se dobrým mravům, jako tajemství jem~zvláště svěřeného,
u výkonu: funkce, k níž byl povolán soudem nebo veřejným orgánem;
g) přestupKU11,ekalé. soutěžepolllocl1ýcll osob a jejího užívání soutěžitelem
se podle § 32 t. z. dopouští zmocněnec, jednatel nebo cestující, přijatÝ_m~Qyně
pro určitý podnik, který u vědomi, že je to na škodu tohoto podniJtu, je bez
'sVolení majitele podniku výdělečně činný v soutěži i pro jiného soutěžitele,
a soutěžitel, jenž použije vědomě služeb takové osoby,
přestupku nebránění trestnému činu podle § 33 t. z. se dopouští zaměstnavatel
nebo správce podniku, jenž úmyslně nezabrání, ač tak může učiniti, zaměst
nanci nebo zmocněnci v páchání některého z uvedených činů.

sobem, který je s to, aby

zevním

zaříiěrifpodiliku

I

338. Procesní předpisy.
Přestupky tohoto zákona patří před okresní soudy, l~,l)yly spáchány!iskem.
Všechl1y tu uvedené trestné činy se stíhaj{na soukromou obžalobu soutěŽItele,
činem dotčeného, nebo korporace podle stanov povolané hájiti hospodářské zájmy
soutěžitelů, činem dotčených, za podmínek a v mezích § 34 t. z. O odstranění
závadných označení a jich propadnutí (nařízeném po případě i v rozsudku
osvobozujícím) a o odvolání zlehčení v případě přečinu zlehčení podle § 37
viz § 36 t. z. O výroku o náhradě škody a odškodnění za utrpěná příkoří a jiné
osobní újmy viz § 39 t. z., o uveřejnění rozsudku § 40 t. z.

Jako zvláštní případ stavu nouze (srov. § 5 zák. o urážkách tiskem č. 124/24
Sb.) stanoví § 38 t. z.,že zaměstnanec, který spáchal trestný čin podle t. z. ve prospěch podniku, ll~!!ítrestný, hrozilo-li mu propušieilíze služby nebo citelné
JJ.lJJ,otné poškození, kay'bynebyl čin spáchal.
Baumbach: Kommentar zum Wettbewerbsrecht unter besonderer Berucksichtigung des
franzosischen, englischen, amerikanischen, schweizerischen, osterreichischen und t s che ch os I o w a k i s che n Rechts, 1928; Callmann: Der unlautere Wettbewerb. Kommentar 1929;
Kadečka. Das osterr. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. 1924, BIster: Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb. Kommentar. 9. vyd. 1932; Gellner: Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 1927; Godinot: La Concurrence déloyale ou i1licite, 1932.
Arnstein: Má se zákon o nekalé soutěži vztahovati také na advokáty a notáře? Č. a. 1924,
X, 121; týž: vývoj boje proti nekalé soutěži. Č. a. 1928, XIV, 36; Gellner: Ještě k otázce nekalé
soutěže. Č. a. 1925, XI, ll; Pevný: O osnově zákona proti nekalé soutěži. P. 1908, XLVII, 393;
Skála: Nekalá soutěž, 1927; Hamann: Nekalá soutěž, 1930; týž: Doplněk ke komentáři
"Nekalá soutěž", 1932.

DÍL V.
Trestné

činy

proti hmo tným s ta tkům.
Úvod.

339.

339.

Předmět

ochrany a útoku.

Předmět

ochrany a útoku.
Předmětem ochrany při trestných činech do této skupiny patřících je zájem
jednotlivců na ochraně hmotných podmínek života. Předmětem útoku je v ně
kterých případech majetek, t. j. soubor hmotných statků a pohledávek, jež jsou
ve vlastnictví nebo držbě určité osoby, jednak jmění, t. j. hospodářská hodnota
majetku po srážce obligačních závazků.

§ 1. Poškození cizího majetku.
340. Poškození cizího majetku. -

341. Žhářství.

340. Poškození cizího majetku.
Poškozen{ cizího majetku je trestné jednak jako přestupek § 468 jednak jako
zločin § 85. Poškozením je nejen porušení substance, nýbrž každá změna, snižující hospodářskou hodnotu věci (na př. zasetí koukole, nalití vody do vína, hození
šperku do nepřístupných hlubin, vypuštění ryb z rybníka a pod.). Předmětem
útoku může býti jen hmotná věc (nikoliv právo na věci váznoucí). Formou viny
je "zlomyslnost", t. j. úmysl spojený s vědomím protiprávnosti (někteří [Miřička] míní, že "zlomyslné" je poškození, bylo-li samo cílem nebo prostředkem
vědomě užitým k dosažení jiného protisociálního cíle). Pxotivou . zlomyslnosti je
nejen kulpa, nýbrž i svév()le nebo lehkomyslnost, t. j. úmyslné jednání, při němž
pachatel si protiprávnost neuvědomil (viz § 315, 318).

Zločinem se stává čin:
a) když způsobená nebo zamýšlená škoda převyšuje 2000 Kč (zák. č. 73/10
ř. z. a č. 31/29 Sb.). Počítá se jen škoda na majetku, nikoliv na jmění (ušlý zisk);
b) když z toho lidem může vzniknouti nebezpečí pro život, zdraví nebo
bezpečnost těla nebo ve větší míře pro cizí majetek. Nebezpečí musí býti konkretní a musil se na ně vztahovati úmysl. Stačí nebezpečí pro jediného člověka;
c) stal-li se čin na předmětech tam vyjmenovaných nebo vůbec za okolností
zvláště nebezpečných.

Pokud jde o předměty v § 85 c) vypočtené, stačí nebezpečí abstraktní, t. j. je
nerozhodné, zda snad v daném případě nebezpečí bylo vyloučeno, ovšem však
musí ona zařízení býti v provozu nebo sloužiti provozu. V jiných případech se
musí dokázati konkretní nebezpečí, ať hrozí osobě nebo osobám individuálně
určitým nebo neurčitým.
Podle § 49 zák. z 8. července 1925, č. 172 Sb. z. a n., platí ustanovení všeobecných trestních zákonů a řádů, vztahujíci se k železnicím Ca jejich zaměst
nancům), rovněž o letadlech a zařízeních, sloužících letectví Ca jejich zřízencích).
Jiná kulposní a sice dolosní, ale ne ze zlomyslnosti, tedy ze svévole a lehkomyslnosti páchaná poškození předmětů, v § 85 c) vypočtených, spadají pod
§ 318.
O poškození jiných věcí, jejichž poškozením jsou zároveň zasaženy jiné zájmy,
bylo jednáno v příslušné souvislosti. Tak § 306 zlomyslné a svévolné poškození
lidských pohřebišť a podle § 20 zákona ze 7. prosince 1921, č. 464 Sb. z. a n.,
úmyslné poškození závěru popelnic v. Č. 253, § 315 poškození úředních vyhlášek, patentů, nařízení a pečetí z lehkomyslnosti, svévole nebo úmyslně
v. č. 186, § 317 a 319 úmyslné poškození veřejného osvětleni resp. výstražných
znamení v. č. 263, zák. z 30. června 1921, č. 254 Sb. z. a n., o ochraně hraničních mezníků a trigonometrických značek v. Č. 137.
Jinaká kulposní poškození cizího majetku nejsou trestl).~

341. Žhářství.
Žhářství se podle

/ "
§ 166 dopouští, kdo podnikne jednání, z něhož má podle

jeho úkladu na cizím majetku vzniknouti požár. Úmysl se tedy musí vztahovati
na způsobení požáru t. j. ohně ve větším rozsahu (není-li toho, možno i ohněm
způsobiti poškození majetku). Čin je dokonán již podniknutím naznačené čin
nosti, třebas oheň nevyšel, t. j. proces hoření nepřešel se zápalné látky na sám
předmět. Kvalifikační momenty, jimiž je vždy výsledek, vypočítává § 167.
Beztrestnost pro "účinnou lítost" (motiv je tu nerozhodný) vymezuje § 168.
l na vlastní věci se možno podle § 169 dopustiti zločinu žhářství, byl-li si
pachatel při činu vědom, že tím vydá nebezpečí ohně cizí majetek (v rozsahu
předpokládaném při požáru). Není-li tohoto znaku, dlužno čin podle § 170
posuzovati jako podvod (zločin nebo přestupek podle výše škody), jestliže pachatelovým úmyslem bylo zkrátiti práva ~jiného, nebo někoho uvésti v podezření.
Nejde tu o podvod v technickém smyslu slova, nýbrž jen o odkaz k dotyčným
,předlÍsům; proto netřeba úmyslu uvésti v omyl.
.... /
2:1((
/ / '"~'\,

Kulposní zapálení se trestá podle obecného předpisu § 459 jako přestupek.
V § 434-458 je řada jednotlivých policejních předpisů proti nebezpečí ohně,
o nichž se stala zmínka nahoře, Č. 282.
Pradzynsky: Sachbeschadigung und Aneignung (Strafr. Abh., č. 88) 1908; Lehmann:
Zur Lehre vom objektiven Tabestand der Sachbeschadigung (tamtéž č. 119) 1910; Lammasch:
Uber den Dolus bei der boshaften Beschadigung fremden Bigenthums (§ 85 St. G. B.).
GZ., 1899, č. 9; Lentz: Die Sachbeschadigung, 1914; Weck: Brandstiftung und Versicherungsbetrug, 1926 (Versicherung und Geldwirtschaft Nr. 3).
Drbohlav: Slovo k výkladu § 85 lit. b) tr. z. P. 1901, XL, 73; týž: Trestné činy proti
majetku podle přípravné osnovy trestního zákona. Č. a. 1927, XIII, 49, 67, 79, 103, 123
136, 150; Miřička: Vyžaduje skutková povaha přestupku proti bezpečnosti majetku naznačeného v § 459 tr. z., aby nebezpečí ohně v určitém případu skutečně nastalo? P. 1897
XXXVI, 225; Moník: K výkladu § 85 lit. b) tr. z. P. 1900, XXXIX, 825; Fáček: Zločin
veřejného nási1i zlomyslným uškozením na cizi majetnosti dle § 85 lit. b) tr. z. P. 1871,
X, 517.

§ 2.
342. Krádež. -

343.

Odnětí

Zpronevěra.

ciziho majetku.

- 344. Krádež a zpronevěra v
346. Účinná lítost. - 347. Loupež.

rodině.

-

345. Podílnictví. -

342. Krádež.
:rzrádež je definována v § 171.
O-f,<A,fov:/ř~~l
Věcí se rozumí hmotná věc (nik()liv vš~kpráva [leda by byla//yjádře1'i~f!legiti
maČiiEnÍ nebo cennými papíry] nebo energie, na př. elektřil}a), a tomovitá,J, j.
taková, že ji lze odnésti, třeba by tedy se stala ve smyslu cf.z. o. teprve odnětím
movitou. Zda je věc extra commercium, je. nerozhodné; jen na součástech
živého těla (na př. vlasech) není krádež možná, rovněž ne na mrtvole (§ 306,
ledaže by jako mumie byla předmětem obchodu), ovšem však na předmětech,
jež jsou na hrobech nebo v hrobech nebo na mrtvolách. Pokud jde o popel
mrtvoly, viz § 20 zákona Č. 464/21 Sb., nahoře Č. 253. Zda věc má objektivní
směnnou hodnotu, není rozhodné, ač při zcela bezcenné věci je zpravidla možné
předpokládati souhlas okradeného a čin není trestný pro omyl. U některých
věcí je odcizení v takovém množství, že je téměř bezcenná, samostatným policejním přestupkem (lesní a polní pych podle § 60 zák. lesního Č. 250/52 ř. z.
a zemských zákonů polních v Čechách Č. 76/75 z. z., na Moravě Č. 12/75 a
51/94 z. z., ve Slezsku č. 21/75 z. z.; viz výnos min. sprav. Č. 15923/31, podle
něhož je rozhodná cena 30 Kč).
V{c; mu~~!J.ÝIU:!~j,1:Lpat~itiosobě jiné.ne~Jepa~ha,t~l: PO!1,!.C!j~J~<:>~~á~rá~ež
i na spoluyl.a,stnictvL Není však krádeží odnětí vlastní věci osobě, držící ji z ně
jakého věcného práva (furtum possessionis). Na res derelicta není možná krádež
(v. § 201 c), na res nullius jen potud, pokud podléhají výhradnému okupačnímu
něčímu právu.
Věc musí hýtiv držení někoho jiného. Držením setu rozumí faktická možnost
vl?dynad~-věCípez ohled.u na ~mimus; <kdy tato faktická možnost končí, je
quaestio facti (na př. u uprchlého zvířete, u založené věci). Držby nepozbývá
ten, kdo<.ji dává vykonávati druhým, může-li se jí zase sám kdykoliv ujmouti

(proto je možná krádež čeledi na věcech, jež jí hospodář svěřil, nosiče na vecl
jeri-k přenesení svěřené atd.), nikoliv vyhradil-li druhému v určitém směru
samostatné rozhodování o věci.
Obmysl se vztahuje na vlastní užitek. Užitek ten nemusí býti trvalé užívání
v~~i1"SIáčIjll:k~J;:Qli'Yvýhoda, na niž pachatel neměl právo (darování, zastavení
cizí věci, její spotřebování nebo podstatné opotřebování), nestačí osobováni si
práva na věci (furtum usus) a její užití po zcela krátkou ďobu (svémocné vypÓjČení věci). Jednání ve prospěch toho, jemuž byla věc odňata (čeledín béře
průtihgspodářověvuli oves, aby jím lépe živil jeho koně), není krádeží. Rovněž
nenl krádeží svémoc~ás1l1ěna (odnětí věci za současného poskytnutí plné
náhrady, viz § 187).
Svolení držitele vylučuje krádť:ž. Rovněž svolení vlastníka, pokud jím věc
přestává býti pro pachatele věcí "cizí".
Krádež je přestupkem podle § 460.
ZlOčinem sě-siav;r:'~~-

aj z výše škody, přesahující 2000 Kč (zák. č. 73/10 ř. z. a 31/29 Sb.). Škodu
z 11:ělw!ik~ zl()dějských útoků, jež jsou předmětem téhož rozsudku a jež jsou
stejně kvalifikovány, je sčítati. Při přestupcích je závažná cenová hranice 1000Kč,
póněvadž se tu má podle § 4 zák. č. 31/29 Sb. čin trestati tuhým vězením se
spodrilhranicí 14 dní;
b) z nebezpečné povahy skutku (§ 174);
c) z vlastnosti ukradené věci (§ 175);
d) z pachatelovy vlastnosti (§ 176).
V těchto případech (b-d) je závažná hranice 500 Kč, poněvadž jsou činy,
jež bez ohledu na výši škody jsou při určité kvalifikaci zloči.i:mou krádeží, jiné,
kdy jiná kvalifikace činí čin zločinem jen při škodě přesahující 500 Kč.
Jednotlivé tyto kvalifikační momenty jsou:
ad b) Bez ohledu na výši škody je vždyzločinem:
I. a) kráďež se zbraní, při níž byl pachatel ópatřen nástrojem, určeným
k útokům na tělo (zbraň v technickém smyslu slova na rozdíl od zbraně ad hoc
v § 82) a měl úmysl jí eventuálně užíti třeba jen k zastrašení;
b) násilná kr~Clež, jež se liší od loupeže tím, že násilí bylo užito po zmocnění
se věci v úmysLu udržeti se v držení ukradené věci;
. c) krádež v tísni, t. j. za takových mimořádných okolností, kdy okradenému
bylo znemožněno neb ztíženo střežiti svůj majetek.
II. a) Krádež ve společnosti, ať jde o spolupachatele nebo pomocníky;
b) krádd v chrámě, třebas ne na věcech souvisících s bohoslužbou (i kapesní
krádež);
c) krádež na zamčených věcech, t. j.krádež, k jejímuž provedení bylo třeba
o<ikI!diti překážku, určenou k tomu, aby se přístup k věci ztížil. Nezáleží na
tom, jakého stupně násilí nebo dovednosti je třeba (~ámek, vedle něhož visí
klíč, zalepený dopis);
d) zahájený je les, jenž je zřetelně oddělen od ostatních pozemků přístup
stěžujícím zařízením (na př. příkopem);
.!

e) na rybách v rybllících, ne tedy v tekoucích vodách nebo v
jezerech;
~.. ... ....
..

přirozených

f) pytláctvÍ; zvláštní smělost je ilstivé jednání.
ad c) I. a) Náboženskou službu uráží jednání, při němž nebylo dbáno povinné úcty k věcem, zasvěceným přímo službám božím. Je-litu úmysl náboženství
veřejně prokázati opovržení, je tu ideální konkurence se zločinem podle § 122 b);
b) pachatel musí věděti, že věc slouží provozu předmětů v§ 85. c) a 89 vypočtených.
Při nepatrné ceně je to polní pych, policejně trestný podle zemských
o ochraně polí, nestalo-li se odcizení v ziskuchtivém úmyslu;
b) dobytkem se rozumějí zvířata domácí, chovaná k práci nebo k obživě,
tedy i drůbež; pase se, když je na místě, kam se obvykle vodí za potravou (husy
hnané na rybník). Pachatelem může býti i pastýř;
c) rolním nářadím jest rozuměti i předměty, jež podle určení majitele mají
usnad . i užívání nástrojů, zemědělství přímo sloužících.
a
I. Zvyk, t. j. trvalá náklonnost ke krádežím a slabá odolnost proti příležitostem kekfaaeži se neprojevuje jen zpětností, nýbrž i hromaděním krádeží,
třébaby pachatel ještě nebyl za krádež trestán.
It a) Pro krádež je trestán i ten, kdo je trestán za pokus nebo spoluvinu na
krádeži; odpykání celého trestu netřeba; také byl trestán, kdo byl trestán v cizině
nebo vojenským soudem. Jest lhostejné, jak dlouhá doba uplynula mezi tresty;
nepočítá se jen odsouzení, jež bylo zahlazeno;
b) služebnými osobami jsou osoby sjednané k práci v domácnosti (nejv. soud
to rozŠiřuje i na podniky, na př. železnice), třeba by v domácnosti nebydlily
(posluhovačka), nikoliv však osoby, najaté k duševní práci (domácí učitel, tajemník). Není třeba, aby se čin stal v domácnosti ani aby "příslušníci domácnosti" trvale sdíleli domácnost;
c) živnostníkem je i podnik živnost provozující; i obchod je živnost. Mistr
je majitel živnosti. Čin musí býti i předmětem i provedením ve vztahu k poměru
zakládajícímu kvalifikaci.

II. a)

zákonů

Lammasch. Diebstahl und Beleidigung 1893; Doerr: Uber das Objekt bei den strafbaren
Angriffen auf vermogensrechtlichen Interessen (Strafr. Abh. Č. 3, 4) 1897: Pruhs: Das verletzte Schutzobjekt beim Diebstahl 1902; Sauer. Schliessen sich Diebstahl und Sachbeschadigung begrifflich aus? 19C8; Lilienthal: Der Diebstahl als Bereicherungsdelikt. Z. 1911,
XXXII, 1 n.; Rittler: Die Grenzen des Diebstahls nach geltendem osterr. Recht und nach den
Vorentwurfen Osterreichs, Deutschland und der Schweiz. GH., 1912, LVI; Eckstein: Uber
den Begriff der strafrechtl. Zueignung. GS., 1913, LXXX, 283 n.; Gleispach: Die Veruntreung
vertretbarer Sachen 1905; Ratzenhofer: Die juristische Behandlung der Safe-Depots. GZ. 1909;
Ollendorf: Die Wegnahme von Sparkassabuchern zum Zwecke der Erhebung von Teilbetragen
(Strafr. Abh. Č. 185) 1914; Busdorf: Wilddieberei und Forstermorde, 2 sv. 1928/9; Thode: Die
s. g. Unterschlagung vertretbarer Sachen (Strafr. Abh. Č. 210) 1926; Damrau: Hehlerei und
Vortat, 1928.
j

343.

Zpronevěra.

Zpronevěra je přivlastnění svěřené věci. Věcí se tu rozumí jakýkoliv majetkový
předmět, tedy i nemovitá věc a pohledávka. Svěřená je věc, jež byla odevzdána
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do detence se závazkem, že bude vrácena nebo že s ní bude určitým způsobem
naloženo. Proto je zpronevěra možná i na zastupitelné věci, odevzdané se závazkem vrátiti tantundem eiusdem generis, jestliže pachatel věděl, že protiprávnou disposicí se svěřenými kusy se zbaví možnosti dostáti závazku. I na
vlastní věci je zpronevěra možná, byla-li pachateli svěřena a znemožnil-li svým
činem oprávněnému výkon jeho práva. Věc si přivlastnil ten, kdo s ní nakládá
(protiprávně) jako vlastník, zadržuje ji ten, kdo ji odpírá vůbec vydati; pouhý
průtah ve vydání není zadržením.
Zpronevěra je přestupkem podle § 461.
Zločinem se stává:
a) z výše škody, přesahuje-li totiž 2000 Kč;
b) z povahy činu a z výše škody, t. j. přesahuje-li škoda 500 Kč a týká-li se
věci, jež byla pachateli svěřena tak, že její opatrování nebo spravování je veřejno
právní povinností (buď úřední povinností nebo plněním příkazu úřadu, jak je
na př. u poručníka, u sekvestra).

344. Krádež a zpronevěra v rodině.
Krádež a zpronevěra Vrodině je podle § 463 případem privilegovaným. Bez
ohledu, jak snad jinak je čin kvalifikován, je vždy p_řestupkem, stíhatelným na
soukromou obžalobu hlavy rodiny. V rodině je čin spáchán, byl-li spáchán mezi
manželi, ascendenty a descendenty nebo sourozenci, dokud žijí ve společné
domácnosti. "Mezi" těmito členy rodiny je čin spáchán, týká-li se věcí jim patří
cích. Extraneus, jenž je spoluvinníkem, této výhody nepožívá; požívá jí však
člen rodiny, jenž extranea navedl.
Krádež a zpronevěra, jíž by se na členu rodiny dopustila hlava rodiny, jakož
i krádeže mezi (vzdálenějšími) příbuznými, pokud zůstávají utajeny v rodině,
se stíhají rovněž jako soukromožalobní přestupek, a to podle § 525 (trest arbitrární). K žalobě je tu oprávněn kterýkoli člen rodiny. Toto privilegium se však
podle § 189 vztahuje jen na činy, které nemají zločinné kvalifikace.
345. Podílnictví.
Podílnictví na krádeži a zpronevěře se podle § 185 dopouští ten, kdo věc,
o niž ví, že je ukradena nebo zpronevěřena, skrývá, t. j. ztěžuje nebo znemožňuje
oprávněnému její znovunabytí, bezplatně nebo za úplatu na sebe převede nebo
odbyt její opatří. Věcí ukradenou nebo zpronevěřenou není to, co za ni bylo
získáno, zůstává však touto věcí, i když byla předělána. Činu se lze dopustiti
i na věci bezelstně nabyté, jestliže pachatel dověděv se, že byla ukradena nebo
zpronevěřena, ji skrývá nebo zašantročí.
Podílnictví je přestupkem podle § 464.
Zločinem se stává:
a) z hodnoty ukrývaných věcí atd., přesahuje-li 2000 Kč;
b) z povahy činu, totiž ví-li pachatel, že čin, z něhož věc pochází, byl spáchán
za okolností, které jej činí zločinem, ledaže byl čin zločinem jen pro pachatelovy
vlastl)osti (§ 176). Zpronevěra podlel § 181 není kvalifikována pachatelovou
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vlastností, nýbrž povahou skutku, takže
véto zpronevěry, dopouští se zločinu.

věděl-li

podílník, že

věc

pochází z tako-

Gretener: Begi.instigung und Hehlerei in historisch-dogmatischer Darstellung 1879; Wedell:
Der Tatbestand der Sachhehlerei 1900; Arnold: Der Tatbestand des Sachhehlerei 1907;
Gudewill: Das Delikt der Partiererei nach geltend.om Recht (Strafr. Abh., č. 109) 1909.

346. Účinná lítost.
",/
Krádež, zpronevěra i podílnictví ná""nlGh přestávají býti trestnými včasným
nahrazením škody, stalo-li se tak za těchto okolností:
Musí býti nahrazena celá škoda činem způsobená; při pokusu tedy je účinná
lítost nemožná. Také při spoluvině musí býti nahrazena celá škoda, má-li účinná
lítost prospěti kterémukoliv spoluvinníku, poněvadž předpis 2. odst. § 187 jest
výjimečného rázu. Motiv náhrady nerozhoduje, ale náhrada se musila státi
dobrovolně; tomu tak není při kauci. Š'kodu musí nahraditi pachatel sám; je-li
nezletilý a nemá-li vlastního jmění, platí za vlastní náhradu, jestliže se pachatel
přičinil u zákonného zástupce, aby nahradil škodu. Náhrada se musí státi
dříve, než vrchnost, t. j. úřad, pověřený trestním stíháním, se doví o činu
.i pachateli.
Poskytnuté náhradě klade § 188 na roveň přijatý slib náhrady, dokud je dodržen. Při skutečně dané náhradě není třeba souhlasu okradeného; v tom. pří
padě je pachatel prost trestu, složí-li náhradu podle § 1425 o. z. o. k soudu nebo
uskuteční-li jinak svou ochotu, aby umožnil poškozenému neodkladné přijetí
náhrady.
347. Loupež.
Loupež podle § 190 se liší od krádeže tím, že bylo užito násilí proti osobě,
aby se pachatel zmocnil cizí movité věci. Předmět útoku je tedy stejný jako při
krádeži. Čin je všakdokonán již užitím násilí. Tím se čin podobá vydírání;
liší se však od něho jednak stupněm násilí (při vydírání stačí vyhrožování nepřímé, kdežto při loupeži tu musí býti buď vis absoluta nebo přímé vyhrožování)
a tím, že při loupeži jde o odstranění cizího odporu, při vydírání může jíti nejen
o podobné trpění, nýbrž i o plnění. Zda ten, proti komu násilí míří, je sám vlastníkem nebo držitelem věci, o jejíž odnětí jde, je nerozhodné.
Kvalifikační momenty jsou: spáchání činu se spolupachateli, s vražednou
zbraní (jež tu nemusí býti zbraní v technickém slova smyslu, ale musilo jí býti
užito, třebas jen k výhrůžce) a výsledek.
O podílnictví na loupeži platí podle § 196 tytéž zásady jako o podílnictví na
krádeži.
\Účinná lítost při loupeži ani při podílnictví na ní nezbavuje trest)\~ti.
Goltdammer: Uber den Raub. AS., 1862, X, 94 n.; Liebling: Uber das Verhalťnis zwischen
Raub und Erpressung zu Notigung und Raub 1899; Gauss: Erpressung und Raub 1901.
Gundling: Porovnání zločinu loupeže s krádeží a veřejným násilím. P. 1863, II, 63, 131;
Kallab: Předmět krádeže dle práva rakouského. P. 1907, XLVI, 781, 817, 853; Mikola: Do
které hodnoty je lesní krádež přestupkem na Slovensku a na Podkarpatské Rusi (600 nebo 60)?
S. L. 1931, XII, 142; Novotný: Příspěvek k § 335 uherského tr. z. (Krádež). S. L. 1920, I, 113;
'.

týž: Rozdíl mezi krádeží a lesním pychem. Zpr. 1901, XL, J25; Popelka: Příspěvek k řešení
otázky, jsou-li měřítkem škody, která rozhoduje o zločinnosti majetkových deliktů a sazbě
trestní, mince korunové měny nebo bankovky. P. 1919, LVIII, 210; Potěšil: Pokus krádeže,
pro níž tu nebylo předmětu. P. 1895, XXXIV, 269; Storch: O právní povaze zpronevěření spáchané na věcech zabavených dle § 183, odst. 2 tr. z. P. 1879, XVIII, 6, 37; Šrol: Něco o pojmu
věci cizí dle § 171 tr. z. P. 1862, I, 289; Štolla: Krádež dle osnovy tr. zák. P. 1894, XXXIII, 409.

§ 3. Zkrácení cizího

jmění.

348. Obecná lichva. - 349. Válečná lichva. - 350. Poškození věřitelů. - 351. Zvláště v konkursu; - 352. při exekuci; - 353. při zastavení obilí. 354. Pletichy při dražbách. 355. Podvod.

MS. Obecná lichva.
Qbecnálíchva se trestá podleC:Ís.nař. z 12. října1914~č. 275ř .. :l. Předmětem
ochninyje zde jmění,jez má býtichtáněI10při smlouvách proti zkrácení druhou
s~uvnL~gan9u. Trestná činllost.spoČívá ve vJ7),\gfi~1:~gtt~gkQ!llyslnosti,tísně,
sla5()myslnosti'l1ez~ušenosti nebo vzrušení myslFdiiilié ·strany. V~řišt~l!!m
s'e"tupak rozum.íj1fljetT viájemnéiló plnění nebo slibu, jež sj,hodDotou toho, co
pachatel poskytl, je y rilpadnémnepoměru. Trestná je jaM\ú,}::ěrová tal(:k~@á
lichva ....... '.
....
....
'/~?
ťJY~!2vá.li~~v~ (§~~.ocist. 1 cit. nař.) je ta, při níž si dá pachatel pJ:0,bllcl0ucnosfslIfutl nep'řiměřeně vysoké vzájemn~ plIlerií,yec!1ffícgvat§ 4cii. nař.) je ta,
~ayn,:jďe o1ivěi,nýbrž o.okamžité plněllíJ)~áyníhozáyazliK'postoupentv~c:ill(!bo
LEEáia.:- ~~. • sluŽeb). Věcná)ichva ie.tr~~!!l~j_~l1,_.clěj~::lL~.~_e.~-..o:jiynR~t~l1§!cu.
Při ú rove lC ye§e trestá i t. zV.J??Hcllya,ja:késipodnilictvííia:licfi\r~,sp()číva
.'. jiCí v tom, že .1J.ěkdo 1icllyářsk()upolliedávkii nábývá, ·abY 'ji uplatnil nebo na
'jinéhopřevedl~ ~lJdo takovou pohledávku uplatňuje' nebo převádí na jiného.
Kyalifi!ct!f!límomenty (§ 3 cit. nař.) jsou: zaStřenílichvářskéhoobchodu,z;ijiště
ní!přf~l!.1}9E,.fčestným slovem. nebo podob~m~utvrzenlm:\QpatřeiiIexekučního
titUlu pro pohlOOlíVKuJěšiKiii:Xlstující, 0J2ětllá 1 zpěfnost (tedy třetí potrestání)
a -pro'vo~óvanrčinupo ::Živnostenskll. crnIe~:ii~~.č:ine:ll1, ~lQfillel11 se stává jak
ÚÝerOVá't~K'věcná'liclivá, 'pr()vozui~:!UiJ?Jt<:g~tt.~[PQ;~~.Yl1§[~ns~ii~!2y!:Etěžce
poškozen.y~tší počet lidí. Přes.!!l12k~m je vykořištení čestného slQY? pQdle
§6Cii:
....... .
.
.... ..
".
• '.• \..
..
nař.

~~

~

~....

. S odsouzením pro lichvu jsou spojeny stejgé čestné. n4s1~gkyjakť:UL()cl~Q!t~e
nJmpro přestupek podvodu. o výrocích soudu o soukromoprávních následcích
vi2;"§ 7 a8 cii.llař.
~_ákonem z 2. března 1J!33,č._ 44SQ_,!;.a.l1"byJyyygány.!!;yJáš!11!př.é!cl2isy
o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně, podle jehož § 18
sepolicejiiěffesfá přeKrocenfurókovésazby a 1iplataza hekcmcesované zpro- .
sttedkování úvěru.
. '.. .... .-. ---.
Lilienthal: Holtzendorffs Rechtslexikon, s. v. Wucher, 1881; týž: Der Wucher aufdemLande.
Z., 1888, VIII, 157; Pardo: Das strafrechtliche Kriterium der Wucherlichkeit eines Dar1ehens 1909; Isopescul-Grecul: Das Wucherstrafrecht 1906; Geller: Das osterr. Wucherstrafrech,ť 1908; Berliner-Englander: Das osterr. Wuchergesetz 1911.
/
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349.

Válečná

Válečná

lichva.

lichva se stíhá podle zákona ze 17.

října

1919,

č.

568 Sb. z. a n.,

změněliého zák: z 2t.~duhna {924,č. 80 Sb. z. a n. '"t<deZtojiřfobecn:rfra;vě
jde o poškození cizHlO.jmění tím, že při právním jednállrše·Y.Y~9řršťiifCQ~!1í
\ vlašinosddruhéstrany, jde při válečné lichvě o poškozenídzího ~jiněňí při

~'obchodu spř~Jtfu~typotřeby, tedyo kořištění z nedostatku takových předmětů.
PfedpokIadá se někdy (§ 7, 8 t. z.), Že tento nedostatek. nastal pro milllOř4clldé
poměry,zaviněnév~lkou. Definic:i předmětů potřeby podává § 1 t. z. Movitým
věcem, které slouží přímo nebo nepřímo k ukojení lidských potřeb a potřeb domácích zvířat, st,ayL§8 t. z. v určitých směrechp.2.J:>()kne111oyit.osti (sloužící
přímo nebo nepřímo k ukojení životních potřeb lidí a doniáclchzvířat) i movitosti, jež se pronajímají, i úsluhy a jiné úkony, je~ se s nimi nabízejTtposkytování stravy a pod., t. zv. lich,yabytová).·
~-~
Trestná jednání sem spadajícíJsoíi":~'
.
a);zat~úoy~ní zá~Q.R~L§_,2J•. z.), jehož se dopouští,kdo nedbaje své povinnosti
PQ<i~ilti~"ýsvětreiií~ úmyslně zatajuje úřadu zásoby precľiněTu'potře15Y;lež má
nebo uschovává. Cin je přestupkem; převyšují-li zásoby cenu 500 Kč,přečineill;
převyšují-li cenu 10.000 Kč, zločinem;
(I
b) porušenídodávkovép2.v:illll()s!i(§~_5 1. z.), jehož se dopouští, .k<i9 úmyslně porušTpovinnostvyraběii nebo dodávati předměty potřeby: spočívajíCí .na
platnem' úředním "příkaze, ,nebo povinnost dodati takové předměty spočívající
na smlouvě učiněnes veřejným. úřadem. Výrť)bci a dodavateli se staví po bok
pQ.aruIňýdodavateJ.-> prostředkovatei a~řL~~i~~odJ?ovědnýÍířadu.· Čin je
přečinem; jde-li o úřední příkaz (ne smlouvufza' přitěžujících okolnos1rlK
odst. 3 t. z., zločinem.
-"4S2.1l1J~t().!iI!áyqdkhro1Uadnému páchání těchto činůje2:loccč.i~leillPodle § 5 t. z.;
~c5Ipř~él~~~o\T~ní .If9 dI.e§ 7 t. z., jehož se dopouští, ~~~fl!!~!Y?Je,illL11!2.řácl.ných
p011!ěrlf, způsobených válkou, žádá za předměty potřeby cenuzř~t1l!.(př~mdtě~
nou (v.- § 24b t. z.), n~2~Ji dává sobělllebojinému poskytovati neb šlibovifl.
-ZaanalQgických poměrů se~'tresfápodíe § 8 t. z:TJ:>Xiová'ličhVá:·ěitrje~~]lfe.;.
stupkem, pfečlnemse-stávapři větším neoprávnin.émz~sKiic:-nebopHzpěfnost:i,
zl()činempři opětné zpětnosti .? .ohrožení veřejných zájmů. KO,~l()t,.směřujicí
k předražování, je přečinem resp. zločinem za podmínek § 10 t. z.
P():uhé př~l<t:očování nejvyšších cen jest správníll1 přestupkem podle § 6 t. z.,
j~1l~Ll11(i2:eJQn~urovat:i s předražovániin,'cpřesahovala:-li poŽadovaná cena nejen
úředně stanovenou maximální cenu, nýbrž byla-li zřejmě přemrštěná. Byl-li čin
již soudem trestán, je správni stíhání vyloučeno; předchozí správn(~trest se
započíi-r- do . soudního trestu;
drpřepla~eril podlé§ 9 t. z. se dopouští, kdo při nákupu předmětŮ potřeby,
iež_~o{ll~~c.i§{ll; přeplácípřOdavačetn požadovanou nebo l~~ill1ální cenu;
e) jiriépletichy při obchodu s předměty potřeby uvadí 1ednotlivě § 11
t. z. Jsou to:
pletichy, jimiž se uměle vyhání cena předmětů potřeby, jmenovitě t. zv. ře!_ě-

~qyj~()~bCllO~ t: i:j<:dnání, jimiž se mezi YÝfobcea spotřebitele vsouvá osoba
(áť k ~ tomuto árul1iiobclioau~opráviiěna nebo
jejíž Zll§g~~u,íJto opěhu statků

ne),

není hospodářsky ospr~,,-e<ilněno,j estliže ~ seJQMjeI~ za účelem ziskui-~f) zastavěnrneb()p~0cl~tatné 01Ue~ellí veřejného prodeje předmětů !,otřelJY,
jejich'sdíovávání neb oJ2Ioqejpod ruk()ll])QcI!e § 12 t. z.;
~iro-depřeiiíprodeje předmětů potřeby podle § 13 t. z,;
h) nesprávné údaje v obc;hodníchpapírech podle§ 14 t. z.;
ch) P9IllŠ~n(p()iimlO§tJ,ježukládá zřejmost 11~y~ští, !.--J~2ájem- na~tom,aby
zJ:lávěští byla patruá Qsoba, nabízející nebo žádající předměty potřeby, množství
pohotových žásob atd. podl~4 § lGt. z.
Pokud jde o sankci, R!~!tpři()asouzení podle t. z. určité výjimky od obecnýcb
,!l0rem. ~akp()~!eJ~()~~t. z. jeuž!tí~Il}iJ:l.1()~~cllJéllo~~~~Siho a pře?:1~ňovacího
práva vy16Učeno (při odsouzení oso by starší 18 let za zločin) l1ebo aspoň omezeno,
j)~ao13ně podmíněné~od~souzeril.
,
~~
Podl~_j_JJi~~~pĚLQclS.ollz(;:l1ípro zločillYJ'Qcl1e § 7-11 t. 2;. za okolností,
ohrožúilc:lc:~1l_"-~tdl:!Ý,J~()~lsQLg.J?cl,přípu~tlJá,1l!;ol1!i~3.se,.1U~jetku; PEoV~cl~ ji dviIiifSOud podle obdoby pozůstalostního říze~~ '"
~~"'~
Také možno podle. § 19 t. z: zpúsopiti ztrátu živnostenskéboopráÝnění (u země
dělcu'~aozof náhospodařeni)~a'tói 'kdyŽ 15yfó'dsouzentoliko zřízenec, zmocně
nec nebo jiný orgán podniku-~proce'siíiochranu majitele podniku v tomto
prlpa:děupravuje §19a)podle zákona č. 80/24 Sb.).
Konečně mohou předměty, k nimž se vztahuje trestný čin, bez ohledu,
nále~ejr-Hpachatdicilinic, nebo výtěžck za ně býti prohlášeny za propadlé'l.e
pr_()~p_~chstátu~pocile§ 20 t. z.
O_z.ákazupobytu,yyh()štění a policejním dozoru v:j~gl t. z~, o právních
následcích odsouzení § 22 t. z., o uveřejnění nálezu §- 23 t. z. a o ručení majitele 'podniku za pokuty a peněžité tresty § 24 t. z.
p0cll~._z._~~2I!a_ z 18. března !921,č .. 129 Sb~ z. a n., má při odsouzení pro
zločin nebo přečin pogle zá~()l1a_.<?~~y~iiJ!ir1i~l1y~:veale~tresiubytr uznáiio-ve
zařazení
do trestního pracovního.o.ddill1,
neh1edí-li
si obžavyrokú o trestu-též nav--_,
,
v
,
v,
lovany radneho zamestnam nebo dOpustl-h se cmB~e \~.!S.!!10~tl, ~.s~m..~.~nacny
důchod, nebo. projevil-li svým činem zvláštní\b&~dt.llOSLk.t}sni nem~iětiií.cJh'
vrstev obyvatelstva. Zařazení do trestního pracovního oddílů yY§lQyLso1Íď·i!~:
méně na dobu jednoho měsíce, nejdéle na dobu jedlloho roJsu. (Viz č.100).
~--:::--"-"-,·_-v-,·~--_·--,-

··--_··---,~-i~0*

,,:;;--->---"/~

Alsberg: Kriegswucherstrafrecht, 1916; Formanek: Die Mitwirkung des Finanzkapitals
am Kettenhandel, 1917; Merk: Zur Bekampfung des Lebensmitte1schleichverkehrs, 1917;
Lehmann: Wucher und Wucherbekiimpfung in Krieg und Frieden, 1917; Bendixen: Wucher
und Kettenhande1, 1918; Thiele: Ůbermassiges Gewinn, Schleichhandel und Hochstpreise
1918; Alsberg: Preistreibereistrafrecht, 5. vyd. 1920.
Miřička: Lichva dle císařského nařízení ze dne 12. října 1914, č. 275 ř. z. P. 1915, LIV, 1,
41,81; Nárožný: Lichevní zákon ze dne 17. října 1919, č. 568 Sb. V. 1920, II, 152; Nejedlý:
Zákon proti lichvě z 28. května 1881, Č. 47 ř. z. Praha 1881. Nakl. Otto; Říha: Dvě právní otázky
z oboru předražování. Zpr. 1915, XXIV, 15; Štorkán: Nové zákony proti lichvě. Sbírka "Proudy". Praha 1920; Tlamich: Předražování a dardanariát. P. 1916, LV, 41, 82; Vaneš: K článku:
"Boj proti lichvě potravinami a předměty denní potřeby." P. 1919, LVIII, 273; Zelinka: Boj
proti lichvě a osnovy nových zákonů. P. 1919, LVIII, 310; týž: Boj proti lichvě potravinami
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a předměty nutné potřeby. P. 1919, LVIII, ll3; týž: Národohospodářské úkoly v trestním
soudnictví o "válečné lichvě". ON. 1922, 193, 245; týž: Několik kapitol z nového práva
lichevního. P. 1920, LIX, 41, 83, 130, 162; týž: Nové směry ve výkladu přemrštěné ceny.
S. L. 1923, IV, 4.
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351. Poškození věřitelů v konkursu.
Delikty úpadkové byly upraveny čl. X. cís. nař. z 10. prosince 1914, č. 337
ř. z. o zavedení konkursního, vyrovnávacího a odpůrčího řádu, jenž byl
ponechán v platnosti čl. VII. zákona z 27. března 1931, č. 64 Sb. z. a n., kterým
se vydávají konkursní, vyrovnací a odpůrčí řády.
Skutkové podstaty sem spadající jsou:
a) Zločin podvodného úpadku podle § 205 a) spočívá v tom, že dlužník úmyslně
zkrátí práva svých věřitelů tím, že své jmění činí věřitelům nedosažitelným nebo
že zvětšuje nároky, jež z tohoto jmění mají býti uspokojeny. Formálního uvalení konkursu třeba není (proto je pojmenování činu nepřesné) ani není třeba
lstivého (podvodného) jednání. Věřitelů musí býti více než jeden. Zkrácení
jediného věřitele by bylo buď podvodem za podmínek § 197 nebo mařením
exekuce (sporné v případě, že dlužník má vůbec jen jediného věřitele nebo že
některá skupina věřitelů [na př. knihovní věřitelé] jsou representováni jediným
věřitelem, a že dlužník provede takové změny na svém jmění, že je zkrátí).
Čin je dokonán teprve skutečným zkrácením věřitelů; na to se musí vztahovati
pachatelův úmysl; proto musí míti vědomí, že se svými machinacemi přivede
do nezpůsobilosti k placení (třebas na oko) nebo tento stav zhorší.
Je-li dlužníkem společnost, společenstvo nebo spolek, odpovídají ty orgány,
jež se činu dopustily. Totéž platí, dopustí-li se činu osoba, která samostatně
vede dlužníkovy věci (§ 205 a), al. 3 a 4). To platí i o ostatních úpadkových
deliktech (§ 486).
b) Zločin poškození cizích věřitelů podle § 205 b) má zachytiti osobu, jež
bez srozumění s dlužníkem na jeho jmění provede změny pro podvodný úpadek
charakteristické (na př. i uplatňování neexistujícího nároku) v úmyslu, aby ke
škodě věřitelů nebo části jich sobě, dlužníku nebo třetí osobě, opatřila neoprávněný majetkový prospěch. Kdyby čin byl proveden ve srozumění s dlužníkem,
šlo by o spoluvinu na podvodném úpadku.
c) Přečin nadržování věřiteli se podle § 485 liší od podvodného úpadku tím,
že tu jde o existující pohledávku a jednání nemusí býti - nehledíme-li k tomu,
že se stalo ian~pnosti k placení - protiprávným. Úmysl se nese k zkrácení
ostatních věřitelů třeba jen tím, že pohledávka byla zajištěna více než ostatní
pohledávky. Předpokládá tedy čin, že pachatel upadl v neschopnost platiti a že
svým činem zmaří stejnoměrné uspokojení všech věřitelů. Proto tu musí býti
vždy více věřitelů než jeden a formální neschopnost platiti.

o spoluvině tu platí obecné zásady, § 485 však výslovně stanoví, že věřitel,
který přijme zajištění nebo placení jemu příslušející, není trestný.
Podle § 8, odst. 2 zákona o příročí k ochraně peněžních ústavů a věřitelů
z 10. října 1924, č. 240 Sb. z. a n., se dopouští přečinu člen orgánu ústavu, pro
který bylo příročí nařízeno, jestliže poruší ustanovení tohoto zákona v úmyslu,
aby sám nebo jiný z toho měl prospěch. Viz i § 15 zák. o povinnostech bankéřů,
Č. 241/24 Sb. (č. 289).
d) Přečin nedbalého úpadku podle § 486 spočívá ve dvojí činnosti:
jednak v tom, že dlužník několika věřitelů si z nedbalosti přivodí neschopnost
platiti, při čemž zákon jen jakožto příklady uvádí nejobvyklejší formy toho,
jednak v tom, že z nedbalosti, ač ví, že je neschopen platiti, poškodí své vě
řitele tím, že učiní nový dluh, dluh splatí, zástavu zřídí nebo včas nenavrhne
vyrovnací nebo konkursní řízení.
V obou případech tedy jde o poškození věřitelů, jež býti musí s činností pachatelovou v kausální souvislosti. Od zločinu podle § 205 a) se čin liší formou
viny: tam úmysl, zde nedbalost.
Nezpůsobilost platiti, při obou činech předpokládaná, není totožná ani
s vyhlášením konkursu nebo vyrovnacího řízení ani s předlužením. I při aktivním jmění mohou býti věřitelé dlužníkovou nedbalostí zkráceni, není-li toto
jmění likvidní. Pouhé váznutí platů, t. j. stav, při němž dlužník sice nemá po
ruce prostředků, ale při péči řádného obchodníka může očekávati, že bude moci
své věřitele uspokojiti bez průtahů přesahujících míru, jakou věřitelé v takových
případech obvykle poskytují, tu nestačí.
Kvalifikačním momentem je zfalšování, odstranění nebo zničení obchodních
záznamů.

e) Přečin nedostatečného vedení knih dlužníkem podle § 486 a) spočívá
v tom, že
dlužník několika věřitelů,
který je podle obchodního zákona povinen vésti knihy,
nedostojí povinnostem z toho plynoucím (poříditi včas bilanci, vésti knihy tak,
aby poskytovaly přehled o stavu jmění). Objektivní podmínkou trestnosti tohoto
činu však je, že upadne do neschopnosti platiti. Byl-li tento výsledek zaviněn,
mohla by stejná činnost býti posuzována jako úpadek z nedbalosti podle § 486.
f) Přečin rejdů (pletich) za vyrovnacího nebo konkursního řízení spočívá
podle § 486 b) v takových činech, jimiž se ohrožuje řádné provedení vyrovnacího
. nebo konkursního řízení. Je to:
vetření v hlasovací právo,
aktivní i pasivní podplácení věřitelů k opatření vlivu na hlasování, zvláště
pokud jde o souhlas s vyrovnáním,
pasivní podplácení orgánů řízení.
Poznámka: Viz i § 13-16 zákona o povinnostech bankéřů při úschově cenných papírů z 10. října 1924, č. 241 Sb. z. a n., nahoře č. 289 a § 8 zákona zlO.
října 1924, Č. 240 Sb. z. a 1}., o příročí k ochraně peněžních ústavů a jejich vě
,řitelů, tamtéž.
'
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Neumayer: Historische und dogmatische DarsteIIung des strafbaren Bankrotts 1891; Schmidt:
Der strafbare Bankbruch 1893; Babo: Der/betrUgerische Bankrott 1908; Clarus: Die Konkursverbrechen nach dem Gegenentwurf vergíichen mit dem geltenden Recht, 1914; Hďpler: Die
neuen strafrechtl. Bestimmungen zum ,Schutze der Glaubigér, 1915.

352. Poškození věřitelů při exekuci.
Maření exekuce bylo vym~zeno zákonem z 25. května 1883, č.
ř. z. o trestech
na zmaření exekuce. Předmětem ochrany je tu jednak jmění, a to pohledávka,
pro niž se vede exekuce, jednak státní atttorita, exekucí odnímající disposici
vlastníkově určité věci. Trestnýmijsouurčitá jednání, jimiž se maří účel exekuce, totiž:
_p()_~l'()~<:ní nebo_~!li~~I1.í věcí,
odstranění součástí

majetku, a to nejen hmotných, nýbrž: i vzdání se práv,
právních jednání.
-- .- Proto se lze činu dopustiti jenběhem exekuce neboza hrozící exekuce. Exekuce hrozíkaŽdému, kdo Vl, že \i~-t:rčiiélh-ó.těmá pla.tii:í;a'vsar"'pliiffii nechce,
neboje.si vědom, že nebude moci platiti a že věřitel bude své nároky uplatňovati a vymáhati pomocí úřadu.
Q:trl.~l~,glje zcela nebo z části zluařiti uspokojení. svého věřitele, t. j. znemožnÍt
mu,' abi_z onoho majetkového předmětu, o-něJž jďe~ došel plného uspokojení.
Že se věříterm~e hojiti na jiných předmětech, nerozhoduje.
Rozdíl proti zločinu § 205a) je v tom, že při maření exekuce se vztahuje úmysl
naikracen(ytčiJého. věřitele, při podvodném úpadku na zkrácení všech věřitelů
nebo určitéTéjICfi-skupiny,
dále,že mař~ni~e.~ekuce míří proti exekuci ji~prováděné nebo hrozící, kdežto
zločin podle.i(26b-~} proti věřitelům dané móžnosirpó-dělitise o majetek dlužnÍkův; proto tunem~sí ~ucě-ješteani hroziti, stačí, w~1~J:2Qil!dl1j.e ..se. také,.aby
tllQylg,Jle,s,c;h9PllQ_~t platiti,
v poměru ke zločinu podle § 205 a) je maření exekuce subsidiární.
Čin je přestupkem, pIe.činem se stává z výše škody, při čemž je rozhodná
hranice%2000 J:C~ (?ákon č. 31/29 Sb.), a hranice 1000 Kč má vliv na trestní sazbu
za přestupek.
N{:ní-lUll_~lP:Y~lll_'p()š~oditi věřitele, může jíti o přestupek § 3 t. z., jímž se
chrání úřední úkon; trestá se totiž podle tohoto paragrafu jakékoliv jednání
(mimo to, jež je vymezeno v § 1 t. z.), jímž se věc, zabavená úřadem, odnímá úřed
nímu nakládání. Odepření vydati věc sem nespadá. Pachatelem může b ti
i osoba od dlužníka (zavázaného) r o z d H n á . YYE}i~I~ni~ciluhlIneb

Lenz: Der strafrechtliche Schutz des Pfandrechtes 1893; Hentzschel: Die Vereitluňg der
ZwangsvoIlstreckung 1906; Kellner: Die Glaubiger- und Schuldnerbegunstigung:, 1928.

353. Poškození věřitelů při zastavení obilí.
Poškození majitele obilního zástavního listulgdstraněním,Lpoškozením, (zničením neb neoprávněnýnť zcizením zastaveného obilí se trestá jako přestupek,
a převyšuje-li způsobená Škoda]()OO Kč, jako přečin podle § 38 zák. z 28. června
1933, č. 107 §.b. z. a n.
..
Trestní právo 16

354. Pletichy ~piiArg,iMch.
~letich při dražbách podl~§ 7 zák. z 21. prosince 1932, č. 1 Sb. z. a n. z r.
1933~~se dopouští, kdoďn~PE"avdiygl!3P!~yoEP.c:Q~ jiJ:lý~~p!~ti<::h~mipřiměje
jiř.iěho;abY se zdržel Masti nebo. podávání při veřejné dražbě, kdo jiného podpliiil i1.ebo se. dápodplatitj za. to, že se idrží podávání při veřejné dražbě, kdo
y J?CllJ:lěrllě lcr~tké lhůtě po veřejné dražbě zcizí s ,l<I~mJ:ď~l§Jtil!l ziskem věc,
kteEou vydražilX\Í.WJ::slllť aby ji dále zcizil (ck-~1:));u.s).
Gi!Úepřestupkem. Přečine111s~está:vá~JjyIa-li jím způsobena pehQ11rpzila-li
z něho tz~oda~~Q~()činí:-li si.vinník z páchání takových činůžjy:nost.
S trestem na svobodě se může spojiti~peněžitý trest ajT~_d'yj(!Y_Qdsuzujícím
rozsudku vysloviti zákaz účasti odsouzeného při veřejných dražbách na dobu
tĚCi~Kí'l;-iíi~~f()l!renítóhoto úkazu je rovněŽ přestupkem resp. přečinem~.-
Cásfku, o kterou vydražitelův zisk převyšuje občanský zisk a kterou v rozsudku
určrtrestní soud, je vinník povinen vydati do rozsudkové podstaty.
ď

Priedlander: Úpadce před vyrovnávacím řízením. V. 1925/26, VII, 1; Gundling: Porovnání
§ 486 tr. z. se řízením narovnávacím, když některý obžalovaný obchodník přestane platiti. P.
1863, II, 438; Matoušek: O nových trestních předpisech podle císařského nařízení z lG. prosince
1914, Č. 337 ř. z. (K0nkursní řád.) P. 1915, LIV, 705; Matyáš: Příspěvky k výkladu na zákon
ze dne 25. května 1883, Č. 78 ř. z. (Zákon o maření exekuce.) P. 1886, XXV, 792; 1888, XXVII,
577; Spurný: Podvodný úpadek. V. 1919, I, 36, 49,65; Synek: K zákonu proti maření exekuce.
Zpr. 1907, XVI, 164; týž: O deliktech úpadkových. P. 1908, XLVII, 173, 209; Witz: Ochrana
věřitelů. S. L. 1930, XI,23, 46; Zucker: O kulposní kridě. P. 1877, XVI, 599; týž: O podvodné
kridě. P. 1877, XVI, 602.

355. Podvod.
Ci~í illlění lze protiprávně ztenčiti nejen poškozením nebo odnětím cizího
majetkového předmětu, nýbrž i využitímClzí tísně (ať vyplývající z povahy osoby
nebo z povahy předmětu), zkrácením věřitelůlpr~tiptávnóu disposicí vlastními
majetkovými předměty, nýbrž konečně i'způsobením nebo YYJl~itímc::izíh()_Q111ylu.
Ide tu při podvodu oprotiprávné působení na cizí vůli. a Jím.Qjakollsiprotivu
vy,fíráril, kdy se také na cizí vůli působí, ale nikolivJ.s.ti,Jlýbrž n~silím.
V positivním našem právu j~ z důvodů, :vyložených výše (č.128), Ř9j,~!!l17()ciYQdu
v§ 19.7 tak rozšířen, že V" sobě shrhuje všeliká lstivá jednání,.pqčítajíck nim
i_V"y.!!žit.ícizíhoomylu, jestI1žejich bylo užito jako prostředku kpllsobení škody
ať na majetku nebo jiných právech, ať oklamaného, ať osoby jiné. ~mto_. po,dk
.naš.ehQ,~p,r~va~,p~<d),LpQdvQ.~t j ~n"..mai~!1~"QYÝ!!l.,d.elikt.e111;" škoda t1.L.mŮŽJ~.~P_Qg:.Y~tL
...Y..JlLm~najakÝGhkQl!Y.pr~yec;h,. ~~lcy"q:jmě, již stát utrpí na svém právu na
výkon spravedlnosti křivým svědectvím nebo na právu k výkonu státní moci
vÍlbecvydáváriím se za veřejného úředníka nebo v právu dohlédati na míry a váhy
užíváním nepravých měr a vah ve veřejné živnosti nebo konečně v právech,
k jejichž zabezpečení se vydávají veřejné listiny. Při tomto širokém rozpětí pojmu
podvodlliujde o činy, jež, třídíme-li trestné činy podle předmětů ochrany, spedají do různých kategorií. Proto jednáme o křivém svědectví a křivé přísaze,
§ 199 a), ve skupině činů proti výkonu spravedlnosti (č. 176), o osobování si
úřadu a falšování veřejných listin (§ 199 b) a d) (č. 181, 182), o odstranění

mezníků (§ 199 e) ve skupině činů proti státním úkonům vůbec (č. 188), a konečně o užívání nepravých měr (§ 199 c) ve skupině trestného kořistění obecně
nebezpečného (č. 296). Zde se omezíme na podvod, pokud směřuje proti jmění,
při čemž však upozorňujeme, že znaky v § 197 vypočítané má podvod v tomto
smyslu společné s činy právě vypočtenými.

Činnost pro

podyodcharakteristická spočívá v tom, že-1lěl~dQJ.sj:i,y:ýmj~~dnámgL

(zyláště~~předstíránim)J2y[iiY~d~n~y_Qmyl~ne]JQJE:~I§j:iyým~~pftsQb_~m_bylQ_~ilQ~
Qmyluncl>Qnev~ědQmosJijin~llo. Lstivé je jakékoliv jednání, jež je s to vzbuditi
v druhém představy od skutečnosti se lišící. Že klamaný by byl musil svůj omyl
poznati, jest nerozhodné tehdy, když by byl musil k tomu vynaložiti více pozornosti, než se za daných okolností obecně předpokládá. Rovněž je nerozhodné,
zda předstíraná skutečnost je právně relevantní, nemravná, protiprávná.
TaMvyužití omylu již existujícího se musí státi lstivým jednáním; 0p>Qmim~tí
upozorniti na omyl tu stačí jen tehdy, je-li k tomu podle pravidel řádného obchodu povinnost (u4nává se na př. vzájemná povinnost nosta i hostinského
upozorniti se na omyly při zúčtování).
Pouhá lež není lstivým jednáním tam, kdetvrzení podléhá přezkoumání a kde
I1liEi~~J~iyětvrzení nebylo učiněno nic, čím by se ztížilo přezkoumání (fal$Šné
udání kupní ceny ve smlouvě, al:w15yI zkrácen erár na poplatku z převodu,
tvrzení nepravdivých skutečností v civilním sporu). Po~ud se takové nepravdivé
tvrzení děje proto, aby byl stát zkrácen na svých důchodech, podléhá zvláštním
předpisům, jako trest. zákonu poplatkovému z 11. července 1835, č. B3 sb. z.
poL, nebo zákonu o přímých daních z 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., § 185
až 230 t. z. Kdy se trestá nepravda, porušující dobrý mrav v obchodě, -jako
nekalá soutěž, je uvedeno výše (č. 337), nepravda jako urážka na cti (č. 316), nepravda při volbách, § 6 a7 zákona č. 18/07 ř. z., (č. 239).
~ Činjf"dokonán již vzbuzením (využitím)omylu.
Omyl vŠak musil býti vyvolán (musilo ho býti využito) v obmyslu způsobiti
někomU škodu. Způsobení škody vš~ak nemusí býti cílem jednání; sJJ'l.čí, bylo-li
prostředkem k dalšímu cíli, na př. k opatření protiprávného prospěchu. Škoda
na soukromých právech je všude zvláště tam, kde z omylu se dal někdo pohnouti k majetkové disposici, již by jinak nebyl učinil, tedy i kde se dal pohnouti
k daru (žebrácký podvod) nebo kde se vzdal úplaty, na niž měl nárok (podvod
nepravou vstupenkou, jízdenkou); není ovšem škodou plnění splatného dluhu
nebo vyrovnání úbytku v jedné majetkové mase téhož vlastníka příbytkem
v druhé mase. Mezi om~lem.a-škQduu.m:usiJ1ýtiJmusálDi ·SQuvjslo:al:. PrQ!() .není
podvodem lstivé jednání, jímž měl býti zakryt již dokonaný trestný čin; přlruz
nosti pachatelů tu může jíti o nadržování podle § 214.
Podv()d je přestupekpodle~ § 461; zločinem se stává
z povahy skutku v případech taxative vypočtených v § 199,
z výše škody, totiž převyšuje-li 2000 Kč (přesahuje-li 1000 Kč, nastává při
přestupku vyšší sazba podle § 4 zákona č. 31/29 Sb.), při čemž § 201 vypočítává
jako příklady jednotlivé zvláštní případy.
Případy § 199 byly uvedeny na jiných místech.
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Pokuciicle o

případy

§ 201,

upozorňuji:

ia201 a). Lstivé jednání spočívá ve vědomém užití falešné nebo zmaření prayé
listiny; další lsti třeIJa není. Tím je i čin dokonán, Úmysl se vztahuje na způsobení
škOdy, jež nemusí býti majetkového rázu.
ad 201 c). P~něvadž tu lstivé jednání spočívá již v zatajení nálezu a není tf~J:>a
dalšího uvádění v omyl, nejde tu vlastně o podvod, nýbrž o trestné Qdcizení věci.
ad 201 d). Přijímání falešné osobní tvářnosti je podvodem jen tehdy, má-li
se tím způsobiti nějaká škoda, třebas by spočívala ve vylákání daru. Byl-li čin
spáchán v úmyslu předsevzítí úkon, jenž spadá do oboru působnosti veřejné~o
úřadu, je zločinem podle § 199 b); je-li tu jen úmysl uvésti v omyl veřejný dohled, spadá čin pod § 320 (), u~ívání cizího průkazu pod § 320 g}.
Kahler: Treu und Glauben im Verkehr 1893; Merkel J.: DÍe Vermogensbeschiidigung beim
Betrug 1900; Ratering: Betrug, Willenserschleichung, Willensumgehung. GS. 1902, LX,
241; Engelhardt: Kann Betrug begangen werden durch Vorspiegelung einer gesetzwidrigen
oder unsittlichen Gegenleistung? 1905; Jehče: Der rechtswidrige Vermogensvorteil bei Erpressung und Betrug 1905; Zeiler: Betrug und Betrugsversuch bei gesetzwidrigen Rechtsgeschiiften.
Z. 1908, XXVIII, 471 n.; Eckstein: Streitfragen aus der Lehre vom strafbaren und strafiosen
Betrug. AS. 1911, LVIII, 66 n. a 338 n.; Philipsborn: Wahrheitspfiicht, Prozessbetrug, Prozesschikane (Festgabe f. Liszt 1911); Kienbó'ck: Zum Betrugsbegriffe des osterr. St. G. GZ.
1902, LIII, 90; Cleric: Betrug verii.bt durch Schweigen, 1918.
Jičínský: O pokusu podvodu, Spáchaném přihlášením se k vykonání křivé přísahy. P. 1867,
VI, 300; Kapras: Jízda na černo. Rozbor právní povahy jízdy dopravním prostředkem bez jízdenky. V. 1931/32, XIII, 305; Mrha: Podvodníci malého a velkého stylu (hochštapleři). Věst.
1930, VI, 23; Prušák: Delikty na automatech. P. r. 1899-1900, I, 51, 65; Solnař: K otázce t. zv.
pojišťovacího podvodu. Pojišťovací obzor 1927; Storch: O podvodu a vydírání dle osnovy
trestního zákona. P. 1878, XVII, 470; Zucker: Některé úvahy o objektivní povaze zločinu
podvodu. P. 1866, V, 222; týž: Některé úvahy o zločinu podvodu. P. 1866, V, 203; týž: Úvahy
o zločinu podvodu. P. 1866, V, 325.
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198 (280),210 (306)
197 (276, 279), 210
(306)
21 (17),197 (276,
279),210 (306)
197 (279),210 (306)
186 (248),197 (277),
210 (306),210 (307)
186 (248),197 (277),
210 (306)
186 (248),197 (277),
210 (306),210 (307)
113 (107),186 (248),
210(306)
197 (278,279),198
(280),210 (306)
197 (279),210 (306)
210(306)
210 (306)
197 (278),210 (306)
210(306)
198 (280),210 (306)
154 (179),210 (306)
198 (280),210 (306)
210(306)
197 (279),210 (306)
197 (279),210 (306)
210 (306)
197 (279),210 (306)

1
t195 (271),210 (306)

§ 397 J
§398 54 (52),197 (279),

210 (306)
210(306)
76 (76)
76 (76
74 (73),208,209
(303,304,305) ,
221 324)
§ 412 77 (77)
§ 413 186 (248),209 (305)

§ 399
§ 409
§410
§411

251

§ 414 111 (105),186 (248),
209 (305)
§ 41ó 111 (105),186 (248)
209 (305)
§ 416 186 (248),209 (305)
§ 41j' 111 (105),186 (248)
209 (305)
§ 418 186 (248),209 (305)
§ 419 111 (105),186 (248),
209(305)
§ 420 186 (248),209 (305)
§ 421 186 (248),209 (305)
§ 422 197 (279),210 (306)
§ 423 210 (306)
§ 424 210(306)
§ 42ó 197 (278),210 (306)
§ 426 49 (49),197 (279),
210(306)
§ 427 49 (49),61 (60),
198 (280),210 (306)
§ 428 210(306)
§ 429 198 (280),210 (:306)
§ 430 197 (279),210 (306)
§ 431 197 (279),207 (301),
210(306)
§ 432 195 (271),210 (306)
§ 433 198 (280),210 (:306)
§ 434 20 (16),198 (282),
2:31 (341)
§ 43ó 20 (16),198 (282),
231 (:341)
§436 231 (:341)
§ 437 198 (282),2:31 (341)
§ 438 198 (282),231 (:341)
§ 439 198 (282),231 (:341)
§ 440 198 (282),231 (341)
§ 441 2:31 (:341)
§ 442 153 (179),199 (282)
231 (341)
§ 443 15:3 (179),231 (341)
§ 444 199 (282),231 (:341)
§ 44ó 198 (282),2:31 (341)
§ 446 231 (:341)
§ 447 198 (282),2:31 (3,1.1)
§ 448 198 (282),2:31 (341)
§ 449 198 (282),231 (:341)
§ 4ÓO 198 (282),2:31 (:341)
§ 4ó1 198 (282),2:31 (341)
§ 452 198 (282),231 (341)
§ 453 198 (282),2:31 (:341)
§454 20 (16),198 (282),
231(341)
§ 45ó 20 (16),198 (282),
231 (341)
§ 456 20 (16),198 (282),
231 (341)
§ 457 20 (16),198 (282),
231 (341)
§ 458 198 (282),2:31 (341)
§ 459 21 (17),113 (107),
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199 (282),231 (341)
§ 460 232 (342)
§ 461 152 (177),234 (343),
243(355)
§ 463 86 (83),234 (344)
§ 464 73 (72),234 (345)
§ 468 229 (340)
§ 469 199 (283)
§ 4j'0 199 (283)
§471 199 (283)
§4i3 153 (179),199 (283)
§ 47ó 153 (179),199 (283)
§ 476 153 (179)
§477 153 (179)
§ 478 204 (296)
§ 481 239,240 (351)
§ 482 204 (296)
§ 486 58 (56),239,240
(351)
§ 486a 32 (32),240 (351)
§ 486b 240 (351)
§ 498 212 (311)
§ 499 212 (311)
§ 501 184 (245)
§ 502 183 (241)
§ 503 18:3 (241)
§ 504 75 (75),185 (245)
§ 505 75 (75),185 (245)
§ 506 185 (245)
§ ó07 183 (242)
§ 508 184 (242)
§ ó12 77 (77),185 (245)
§ Mó 185 (245)
§ ó16 186 (247)
§ 522 89 (86),205 (298)
§ ó23 :32 (32),41 (44)
§ ó24 41 (44),188 (254),
199 (282)
§ ó25 21 (17),11:3 (107),
18:3 (241),188 (254),
2:34 (344)
§ ó26 85 (83)
§ 527 85 (83)
§ 528 85(83)
§ ó29 85 (83)
§ ó30 89 (86)
§ 531 86 (8:3),87 (84)
§ó31b87 (84)
§ 531c 87 (84)
§ 532 86(83)
říjen

24.

listopad 26.

Č. 223 ř. z. Císařský patent,
týkající se ustanovení o výrobě
zbraní a munice, o obchodu s nimi
a o jich držení i o nošení zbraně
(zbrojní patent).
136,137 (141)
Č. 253 ř. z. Zákon, jímž se vydávají nové zákonné předpisy

předpisů,

obsažených v §§ 178 a
179 trest. zákoníku o trestání
zločinu krádeže.
114 (108)

o spolcích (spolkový zákon).
148 (167), 176, 177 (227)
prosinec 3.

č. 250 ř. z. Zákon lesní.
231 (342)

1857
únor 15.

IBM
duben 20.

květen

23.

č.

96 ř. z. Cís. nař., jímž se vydává předpis o provedení opatření
a nálezů zeměpanských politických a policejních úřadů.
12 (10)
č. 146 ř. z. Obecný
(změněný zák. z 24.
č.8 Sb.).

zákon horní
ledna 1934,

červen

září

8.

26.

č. 132 ř. z. Min. nař. o zamezení
vzniku vztekliny u zvířat a lidí.
197 (279)

květen

29.

č. 134 ř. z. Min. nař. k rozhodnutí otázky, zda v případech,
kde v trest. zákoníku z 27. května
1852 na zločin nebo přestupek
trest ztráty práv nebo oprávnění,
nebo zvláště živností bez dalšího
bude uvalen, vždy jest uznati na
trvalou ztrátu těchto práv, oprávnění nebo žívností.
IlO (103)

srpen 9.

1855
leden 15.

únor ll.

květen

21.

1858
duben 2.

o policejním

č. Il4 ř. z. Min.
s pokoutníky.
156 (184)

nař.

o zacházení

č. 51 ř. z. Min. nař. o přestupcích
předpisů ohlašovacích.

244 (355)
květen

19.

Č. 208 ř. z. Cís. pat., jímž se zavádí nový zákon o soudním řízení
v právních věcech nesporných.
152 (177)

1859
duben 3.

č. 79 ř. z. Min. nař., Jzmz se
vykládá § 249 trest. zák.
z 27. května 1852 tak, že nemůže býti uznáno na trest vyhoštění z toho místa, kde odsouzený je podle zákona příslušný.
103 (96)

č. 52 ř. z. Min. nař., jímž se vykládá, že ve smyslu stávajících
předpisů tresty peněžité a jiné
tresty majetkové přecházejí na
dědice odsouzeného, jestliže smrt
tohoto následovala po vstoupení
trestního nálezu v moc práva.
85 (83)

č.

19 ř. z. Cís. patent, jímž se
vyhlašuje nový trestní zákoník
vojenský o zločinech a přečinech,
jehož působnost počíná od 1. čer
vence 1855.
12 (10), 180 (235)
č. 30 ř. z. Min. nař. o způsobu
vymáhání a záměně peněžitých
trestů, které budou soudy v trestním řízení uloženy.
108, 109 (lOl)

nař.

č. 198 ř. z. Min. nař., jímž se
uvádí ve známost obecný předpis
o trestání oněch nepatrných zákonných přestupků, pro které ani
v obecném trestním zákoníku ani
ve zvláštních nařízeních trest
není vyměřen.
196 (274), 198 (282)

30.

192 (264), 199 (284),203 (292)
květen

č. 33 ř. z. Min.
hlášení.
244 (355)

1860
duben 7.

Č. 89 ř. z. Nařízení ministerstva
spravedlnosti o potrestání oněch
zločinů, na něž není stanoven
trest smni a jež byly spáchány
osobami, odsouzenými k doživotnímu žaláři.
102 (95)

č. 94 ř. z. Notářský řád (změ
něný zák. z 25. července 1871,
č. 75 ř. z.).

148, 149 (168)
červenec

1856
červen

13.

č. 103 ř. z. Nařízení ministerstva
spravedlnosti, týkající se výkladu

4.

č. 173 ř. z. Nařízení mmzstra
spravedlnosti o disciplinární moci
nad trestanci.
25 (24)
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listopad 24.

č. 264 ř. z. Min. nař.,jímž se vykládají kompetenční předpisy o zacházení s pokoutníky.
156 (184)

listopad 15.

1862
březen

5.

prosinec 17.

č. 18 ř. z. Zákon o zřízení obecním.
102 (96), 154 (179f)

1 ř. z. z r. 1863. Zákon,jímž
se uvádí obchodní zákoník.
240 (351)

č.

z. Zákon, jímž se mění
ustanovení obecného zákona trestního a jiná nařízení
s nimi spojená.
98 (94),99 (95),111 (106),
112 (106)
131

ř.

některá

listopad 15.

č. 134 ř. z. Zákon o právu spolkovém.
176,177 (227)

listopad 15.

č. 135 ř. z. Zákon
mažďovacím.

č.

o právu shro-

176,177 (227)
prosinec 17.

č. 6 ř. z. z r. 1863. Zákon o tisku
(změněný zák. z 9. července
1894, č. 161 ř. z. a zák. z 10. čer
vence 1933, č. 126 Sb.).

§3 175 (226)
§ '" 37 (40),131 (131)
§ li 39 (42)
§9 175 (226)
§10175 (226)
§11175 (226)
§ 17175 (226)
§18175 (226)
§20175 (226)
§ 21175 (226)
§20175 (226)
§ 2788 (84)
§ 36 79 (79)
§37 79 (79),109 (102),
110 (102)
§ 39 111 (105)
§ 4088 (84)
prosinec 17.

1866

červen

29.

červenec

říjen

15.

červen

7.

srpen 7.

č. II z. z. čes. Čelední řád pro
Čechy.

209 (305)
1.

1867
březen

25.

č.

čes.

Honební zákon pro
Čechy (změněný zák. 21. února
1870, č. 15 z. z.).
231 (342)
49 z. z.

č. 96 ř. z. Zákon,jímž se uvádí
advokátní řád.
111 (106), 164 (205)
č. 135 ř. z. Zákon, jímž se mění
ustanovení zákona o tisku z 17.
prosince 1862, Č. 6 ř. z. z r.
1863, a zák. o trestnim řízení ve
věcech tiskových z téhož dne,
Č. 7 ř. z. z r. 1863.
34 (40),174 (225)

č. 134 ř. z. Min. nařízení o vykonáváni takových biskupských
nálezů, jimiž některý kněz dán
jest do napravovny duchovní.
170 (214)
č. 126 ř. z. Min. nař., jež se týče
duchovních světských i řeholních,
kteří jsou z nařízení svého před
staveného duchovního ve vazbě.
170 (214)

1870
únor 21.

červen

6.

č. 82 ř. z. Zákon o organisaci
obchodních a živnostenských komor.
111 (106)

1869

č. 8 ř. z. z r. 1863. Zákon, jenž se
týče některých doplnění zákona

trestního obecného a vojenského.
36 (38), 133 (132), 147
(166),150 (173),154 (180)
duben 7.

1868

15 z. z.

čes.

Zákon, jímž se

z 1. června 1866,
231 (342)

č.

49 z. z.

duben 6.

č. 42 ř. z. Zákon pro ochranu
tajností dopisů a písemností.
168 (211), 178 (231), 212
(310)

duben 7.

Č.

č. 12 z. z. slez. Čelední řád pro
(doplněný zák. z 17.
1874, č. 14 z. z., zák.
z 19. listopadu 1882, č. 36 z. z.,
a zák. z 22. září 1899, č. 59 z. z.).
209 (305)

č.

mění honebni zákon pro Čechy

Slezsko

března

254

43 ř. z. Zákon, jímž se zrušují
§ § 479, 480 a 481 obecného

zákona trestního, a vydávají se

nařízení zvláštní v příčině úmluv
osob do práce najímajících nebo
pracujících, aby vynutili nějaké
podmínky pracovní a v příčině
úmluv živnostníků, aby zvýšili
cenu zboží na újmu obecenstva
(Zákon koaliční).
172 (219)
Č. 34 z. z. slez. Zákon, platný ve
vojvodství Slezském, jenžto se
týče ochrany ptáků co do vzdě
lání půdy užitečných.
231 (342)

duben 30.

č. 68 ř. z. Zákon o organisaci
řejné služby zdravotní.

duben 30.

duben 9.

Č. 70 ř. z. Zákon o společenstvech
pro napomáhání živnostem a hospodářství. 200 (285)

květen

10.

Č. 69 ř. z. Min. nař.,jímž se ustanovuje, že zákon z 1. dubna
1872, č. 43 ř. z., o vykonávání
trestů na svobodě o samotě, má
se ve skutek uvésti v mužské
trestnici v Kartouzích.
100 (95)

květen

10.

č. 108 ř. z. Zákon, jímž se vydávají nařízení podle policejního
práva trestního proti zahalečům
a tulákům.
102 (97),204 (295)

květen

23.

Č. 119 ř. z. Zákon,jímž se zavádí
trestní řád soudní.
čl. VI. uvoz. zák. 35 (37)
čl. VIII. uvoz. zák. 37 (39)
§285(83)
§ 46 160 (195)
§51 24 (23)
§ 57 77 (77)
§ 59 28 (27)
§ 61 25 (24)
§ 139 až 142 169 (213)
§ 174 až 197169 (213)
§258209 (303)
§ 263 80 (79)
§ 26577 (77),98 (93)
§ 267 80 (79)
§281114 (108)
§ 283 115 (110)
§338113 (107),115 (110)
§ 344114 (108)
§ 352 86 (83)
§ 353 86 (83)
§ 35685 (83),86 (83)
§ 358114 (108)
§ 359 98 (93)
§ 398 85 (83)
§ 400 114 (109)
§40398 (93)
§ 404 98 (93)
§ 405100 (95),169 (213)
§ 406169 (213)
§ 409109 (101)
§42997 (93)
§ 43097 (93)
§44243 (45),97 (93)
§ 492110 (102)
§ 493110 (102)

ve-

210 (306)

1871
červenec

č. 112 ř. z. Zákon o zkoumání a
periodickém prohlížení parních

7.

kotlů.

192 (263), 196 (274)
červenec

25.

č. 75 ř. z. Zákon o zavedení nového notářského řádu.
148,149 (168)

červenec

27.

č. 88 ř. z. Zákon, jímž se pořádá
policejní vyhošťování a honění
postrkem.
102 (96)

1872
duben L

červen

16.

Č. 43 ř. z. Zákon, jenž se týče vykonávání trestů na svobodě ve
vazbě o samotě a zřizování komisí pro výkon trestu.
100 (95)
č. 84 ř. z. Zákon o úředním postavení hlídacího personálu, ustanoveného k ochl'aně jednotlivých
odvětví zeměvzdělání.

148 (168)

1873
únor 1.

č. 20 ř. z. Min. nař. o desinfekci
živočišných syrových produktů
a odpadků, které se mají schovati
nebo někam vézti.

195 (273)
únor 2.

Č. 20 z. z. slez. Řád policie po-

žárové pro Slezsko.
198 (281, 282), 230, 231 (341)
duben 5.

Č. 35

z. z. mor. Řád policie po-

žárové pro Moravu.
198 (281, 282), 230, 231 (341)

1874
březen

17.

č. 14 z. z. slez. Zákon, jímž se
doplňuje čelední řád pro Slezsko.

209 (305)

255

květen

7.

č. 50 ř. z. Zákon,jímž se vydávají předpisy o úpravě zevnitřních
právních poměrů katolické církve.
190 (258)

květen

20.

č. 68 ř. z. Zákon o zákonném
uznání náboženských společností.
189 (255)

1875
leden 13.

č. 12 z. z. mor. Zákon, platný
pro markrabství Moravské, jenž
se týče ochrany statku polního.
231 (342)

duben 1.

č. 67 ř. z. Zákon o organisaci
burs (změněný zák. ze 4. ledna
1903, č. 10 ř. z.).
202 (290)

duben 4.

č.

červen

č. 21 z. z. slez. Zákon o ochraně
statku polního ve Slezsku.
231 (342)

říjen

30.

12.

1876
duben 21.

květen

25.

§ 20 až 6494 (90)
§ 53 85 (83)
§ 65 66 (64)
§ 66 66 (64)
§ 67 66 (64)
§ 69 71 (7 O), 73 (73)
§71 73 (72)
§72 73 (73)
§ 74 73 (73)
§7547(48)
§ 76 41 (44)
§ 77 84 (82)
§ 79 81, 82 (81)
§ 80 84 (82)
§81 58 (56)
§ 82 59 (57)
§ 88 41 (44)
§ 95 77 (77), 80 (79)
§ 96 77 (77)
§ 97 77 (77), 80 (79)
§ 98 77 (77), 80 (79)
§ 99 77 (77), 80 (79)
§ 10077 (77),80 (79)
§ 10177 (77),80 (79)
§ 102 77 (77), 80 (79)
§ 10377 (77),80 (79)
§ 104 77 ('77)
§10ó85 (83)
§ 10886 (83)
§10986 (83)
§ 11785. (83)
§ 12086 (83)
§12486 (83)
§27856 (54)
§2'i956 (54)

68 ř. z. Zákon o obchodních
dohodcích či sensálech.
III (106)

č. 76 z. z. Zákon, platný pro
království České, v příčině
ochrany majetku polního.
231 (342)

č. 60 ř. z. Min. nař., které se týče
obchodujedem, léčivem,jed v sobě
obsahujícím a preparáty chemickými, zdraví škodlivými.
198 (280)

č. 32 ř. z. Min. nař., Jzmz se
ustanovuje, že zákon z 1. dubna
1872, č. 43 ř. z., jenž se týče
výkonu trestů na svobodě v samovazbě, má se ve skutek uvésti
v trestnici pro muže v Plzni.
100 (95)

duben 2.

č. 45 z. z. čes. Řád policie požárové pro Čechy.

198 (281, 282), 230, 231 (341)

1877
září 25.

červenec

č. 38 z. z. slez. Řád o ohledání

17.

mrtvol, platný ve Slezsku.
153 (179b, § 359), 206 (299)

1878
březen

256

4.

čl. V. Uherský trestní zákon
o zločinech a přečinech.
18 (14.),35 (37)
§ Ó 26 (25)
§927(25),28(27)
§ 11 27 (25')
§ 12 27 (25)
§ 13 27 (25)
§ 17 28 (27)
§18 27 (25),28 (27)

č. 97 ř. z. Min. nař., jímž se
ustanovuje, že zákon z 1. dubna
1872, č. 43 ř. z., o výkonu
trestů na svobodě v samovazbě,
se má uvésti ve skutek 1. srpna
1908 ve věznici krajského a
okresního soudu v Liberci.
100 (95)

1879
červen

14.

červenec

19.

čl. XL. Uherský trestní zákon
o přestupcích.
18 (14),35 (37)

č. 108 ř. z. Zákon o povinnosti
k desinfekci doprav dobytka po

železnicích a lodích (změněný
zák. ze 6. srpna 1909, č. 184 ř. z.)
195 (273)

upotřebitelných
živičný.

únor 29.

1882

37 ř. z. Zákon, jenž se týče
zamezení a udušení pádu dobytka (změněný zák. ze 6. srpna
1909, č. 180 ř. z.).
195 (273)
č.

leden 13.

č. 264. Min. nař. (neuveřejně
né) o disciplinární moci nad
trestanci.
25 (24)

listopad 19.

č.

36 z. z.slez. Zákon, jímž se
dopl!1uje čelední řád pro Slezsko.
209 (305)

prosinec 9.

č. 28 z. z. slez. z r. J 883.
rybářský pro Slezsko.

obsah

198 (282)

1883

duben 25.

č. 58 ř. z. Zákon rybářský.
233 (342 lit. II.e)

květen

24.

č. 89 ř. z. Zákon o tom, kdo v donucovacích pracovnách nebo polepšovacích ústavech může býti
držen (změněný zák. z 25. června
1929, č. 102 Sb.).
103 (97,98),105 (99),107
(99),185 (245),204 (295)

květen

24.

č. 90 ř. z. Zákon o donucovacích
pracovnách a ústavech polepšovacích (změněný zák. z 25. červ
na 1929, č. 102 Sb.).
103 (98), 104 (98), 105
(99),119 (118)

květen

27.

č. 134 ř. z. Zákon o opatřeních
proti obecně nebezpečnému užívání třaskavin a obecně nebezpečnému zacházení s nimi.
71 (71), 72 (72), 74 (74),
75 (75), 78 (78), 89 (86),
97 (93),102 (96),103 (97),
109 (102), 116 (112), 153
(179),193 (265),198 (281),
207 (302),210 (306)

Zákon

233 (342 lit. IIe)

květen

25.

č. 78 ř.
zmaření

červen

17.

č. 117 ř. z. Zákon o zřízení
živnostenských i1fspektorů.
167 (210),212 (311)

z. Zákon o trestech na
exekuce.
111 (106), 154 (179), 157
(187),241 (352)

1886

květen 2.

17.

152 ř. z. Mz~n. nař., jímž se
upravují práva lékáren vzhledem
k obchodům se zbožím materiálným a k jiným živnostem sem
č.

patřícím.

Moravu

(změněný
č. 36

1893,
209 (305)
červen

17.

zák. z 21.
z. z. mor.).

č. 97 ř. z. Min. nař., jímž se
částečně mění a doplňuje nařízení

ze dne 17. září 1883 č. 152 ř. z.,
kterýmžto nařízením upravena
byla práva lékáren vzhledem
k obchodům se zbožím materiálným a k jiným živnostem sem

č.

22 z. z. čes. z r. 1885. Zákon
rybářský pro Čechy (změněný
zák. z 7. května 1891, č. 30
z. z. čes.).
233 (342 lit. II.e)

9.

č. 53 z. z. mor. Čelední řád pro
března

196 (275), 210 (306)
říjen

svůj

1885

1880

září

pro

patřícím.

196 (275),210 (306)

1884
květen

2.

č. 69 ř. z. Min. nař. o způsobu,
jakým majitelé živností vetešnických mají vésti své knihy a o policejním dohledu, jemuž jsou při
provozování své živnosti podrobeni.
199 (283)

1887
květen

29.

148 (168)
prosinec 28.

květen

ll.

č.

71 ř. z. Zákon, jímž se upravuje právo k dobývání nerostů,
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č. 75 z. z. Zákon, jenž se týče
zevnějšího označení hlídačů,
k ochraně zemědělství ustanovených a pod přísahu vzatých.

č.

1 ř. z. z r. 1888. Zákon o úrazovém pojištění dělníků.
196 (274)
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ho dobytka (změněný zák. ze
6. srpna 1909, č. 182 ř. z.).
195 (273)

1888
březen

30.

č.

41 ř. z. Zákon, jímž se vydávají trestní ustanovení na ochranu
podmořských lan telegrafních.
27 (25), 84 (82), 99 (95),
162 (201)

1893
březen

21.

1889
březen

14.

č. 35 ř. z. Min. nař., Jzmz se
ustanovuje, že zákon z 1. dubna
1872, č. 43 ř. z., o výkonu trestů
na svobodě v samovazbě, má se ve
skutek uvésti 14. dubna 1889 ve
věznici zemského soudu v Opavě.
100 (95)

duben 28.

č. 64 ř. z. Zákon o zřízení a provozování veřeJných skladišť.
240 (351e)

červenec

č. 109 ř. z. Min. nař., jímž se
ustanovuje, že zákon z 1. dubna
1872, č. 43 ř. z., o výkonu trestů
na svobodě v samovazbě, má se
ve skutek uvésti 1. září 1889
v nové trestnicí v Praze.
100 (95)

2.

1890
leden 6.

19 ř. z. Zákon o ochraně známek (změněný zák. z 30. čer
vence 1895, č. 108 ř. z., zák. ze
17. března 1913, č. 65 ř. z.,
zák. z 24. července 1919, č. 471
Sb., zák. z 30. června 1921,
č. 261 Sb. a zák. z 20. prosince
1932, č. 27 Sb. z r. 1933).
109 (101), 110 (102), 111
(105), 226, 227 (334, 335)

prosinec 26.

1894
duben 22.

červenec

Č. 161 ř. z. Zákon, jímž se částeč
ně zrušují, částečně mění ustano-

9.

vení tiskového zákona ze dne
17. prosince 1862, č. 6 ř.· z.
z r. 1863, a trestního řádu ze
dne 23. května 1873, č. 119 ř. z.
37 (40)

č.

červenec

20.

Č. 168 ř.
pojištění.

z. Zákon o úrazovém

196 (274), 210 (306)
189;;
Č.

62 z. z. mor. z r. 1896. Zákon
pro Moravu.
233 (342 lit. II.e)

6.

rybářský

7.

č. 30 z. z. čes. Zákon, jímž se
mění zemský zákon rybářský pro

Čechy z 9. října 1883, č. 22 z. z.

červenec

30.

čes.

zr.1885.
233 (342 lit. II.e)
17.

1892
srpen 2.

srpen 17.

č. 62 ř. z. Min. nař., jímž se vydávají předpisy o obchodu prachem (změněné min. nař. z 4.
května 1899 č. 80 ř. z.).
198 (282)

č. 66 z. z. mor. Řád o ohledání
mrtvol, platný na Moravě.
153 (179b, § 359), 206 (299)
č.

a
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Č. 51 z. z. Zákon, platný pro
markrabství Moravské, kterým
se doplňují a pokud se týče mění
§ § 30 a 31 zákona z 13. ledna
1875, č. 12 z. z., jenž se týče
ochrany statku polního.
231 (342)

Č. 61 z. z. čes. Řád o ohledání
mrtvol, platný v Čechách.
153 (179b, § 359), 206 (299)

červen

květen

č. 193 ř. z. Zákon,jímž se upravují koncesované živnosti stavební.
197 (278, 279), 198 (280)

červenec 1.

1891
květen

Č. 36 z. z. mor. Čelední řád pro
Moravu.
209 (305)

142 ř. z. Zákon o zamezení
potlačení plicní nákazy hovězí-

srpen 1.

Č. 108 ř. z.
ňuje, pokud

Zákon, jímž se doplse týče se mění zákon
ze 6. ledna 1890, č. 19 ř. z.,
o ochraně známek (změněný zák.
z 24. července 1919, Č. 471 Sb.).
226 (334)
Č.

ř. z. Zákon o soudním
v občanských rozepřích
právních (civilní řád soudní).
151 (177)

ll3

řízení

prosinec 8.

Č. 188 ř. z. Min. nař., jímž se
vydávají doplňující předpisy
k § 6 min. nař. z 17. června
1886, č. 97 ř. z.
210 (306)

.
I

1896
leden 16.

č.

ř. z. z r. 1897. Zákon
o obchodě s potravinami a někte
rými předměty užitnými.

89

1901
únor 15.

27.

listopad 27.

č. 79 ř. z. Zákon o řízení exekuč
ním a zajišťovacím (exekuční
zákon).
§47,48151 (177)

okresního soudu v Uh. Hradišti,
dnem 1. dubna 1901
ve skutek uvádí se zákon z 1. dubna 1872, č. 43 ř. z., o tom, jak
trest na svobodě vykonávati se má
vazbou o samotě.
100 (95)

červen

12.

č. 217 ř. z. Zákon, jímž se vydávají předpisy o obsazování, vnitř
ním zařízení a řádě jednacím
soudů (zákon o organisaci soudní).
111 (106), 150 (172)

prosinec 22. čl. XXXIII. Trestní řád uherský.
§ 16 24 (23)

nař.,jímž v kovězení krajského a

Min.

počínajíc

109 (102), 110 (102, 103),
111 (105), 150 (172), 193,
194 (266, 267,268, 269)
květen

č. 16 ř. z.
můrkovém

č. 108 ř. z. Min. nař.,jímž v komůrkovém vězení krajského soudu

a okresního soudu v Olomouci počínajíc dnem 1. srpna 1901 ve
skutek uvádí se zákon z 1. dubna
1872, č. 43 ř. z., o tom, jak trest
na svobodě vykonávati se má
vazbou o samotě.
100 (95)
říjen

25.

z. z r. 1902. Zákon o obmáslem, sýrem, přepouště
ným máslem, vepřovým sádlem
a jejich náhražky.
150 (172),194 (270)
č.

26

ř.

chodě

prosinec 28.

1897
leden ll.

č.

4 ř. z. z r. 1897. Min. nař.,
kterým se zapovídá v uzavřených
místnostech, sloužících ku pobytu
lidí, užívati přístrojů k topení,
které vyvinujíce plyny nedychatelné, nemají spolehlivých úprav
k neškodnému odvádění plynů
spálením vzniklých.
197 (279)
č. 30 ř. z. Zákon o ochraně vynálezů
zákon patentový), (změ
něný zák. z 27. května 1919,
č. 305 Sb., zák. z 30. června
1922, č. 252 Sb. a zák. z 20. prosince 1932, č. 26 Sb. z r. 1933).

1902
únor 1.

č. 27 ř. z. Min. nař.,jímž se vydávají ustanovení ku provedení
zákona z 25. října 1901, č. 26
ř. z. z r. 1902, o obchodě máslem,
sýrem, přepouštěným máslem, vepřovým sádlem ajejich náhražky.
194 (270)

í

červen

5.

109 (101), 110 (102), 111
(105),152 (177),226 (332,
333)
září

10.

č. 216 ř. z. Min. nař., JZmz se
vydávají nové služební předpisy
pro báby porodní.
207 (301)

prosinec 4.

září

22.

4.

č. 80 ř. z. Min. nař.,jímž se mění
min. nař. z 17. května 1891,
č. 62 ř. z., kterým byla vydána
ustanovení o prodeji prachu.
198 (282)
č. 59 z.z. slez. Zákon, jímž se
doplňuje čelední řád pro Slezsko.

209 (305)

č. 230 ř. z. Min. nař., jímž v komůrkovém vězení krajského a
okresního soudu v Plzni počínajíc

dnem 1. ledna 1903 ve skutek
uvádí se zákon z 1. dubna 1872,
č. 43 ř. z., o tom, jak trest na
svobodě vykonávati se má vazbou
o samotě a jak se zřizují komise
pro vykonávání trestu.
100 (95)

1899
květen

č. ll9 ř. z. Min. nař.,jímž se vydávají ustanovení o úředním registrování plomb podle § 9,
odst. 2, zákona z 25. října 1901,
č. 26 ř. z. z r. 1902, o obchodě
máslem, sýrem, přepouštěným
máslem, vepřovým sádlem ajejich
náhražky.
194 (270)

1903
leden 4.

č.

a

10 ř. z. Zákon, kterým se mění
doplňuje zákon ze dne 1. dubna
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1875, č. 67
burs.
202 (290)
leden 13.

červen

10.

1905
únor 28.

ř.

z., o organisaci

č. 42 z. z. slez. Honební zákon
pro Slezsko (změněný zák.
z 3. dubna 1909, č. 27 z. z.,
zák. z 4. října 1910, č. 55 z. z.,
vlád. nař. z 21. ledna 1921,
č. 23 Sb., a zák. z 25. června
1929, č. 98 Sb.).
231 (342)

4.

č. 41 ř. z.
můrkovém

nař.,jímž v kovězení krajského a

Min.

č. 42 ř. z.
můrkovém

nař., jímž v kovězení krajského a
okresního soudu v Chebu počína
jíc dnem 1. září 1905 ve skutek

Min.

č. 159 ř. z. Min. nař., Jzmz se
vydává definitivní řád školní a
vyučovací pro školy obecné a

29.

č. 176 ř. z. Min. nař., Jzmz se
vydávají předpisy o tom, jak se
zřizují, užívají a udržují úpravy
pro rozvádění a upotřebení hořla
vých plynů (plynový regulativ).
198 (282)

prosinec 18.

č. 5 ř. z. z r. 1907. Zákon, kterým
se upravuje lékárnictví.
196 (275)

1907
leden 26.

č. 18 ř. z. Zákon o trestRích ustanoveních na ochranu volební a
shromažďovací svobody.
78 (78), 163 (203), 177
(228),181 (238),212 (311),
243 (355)

duben 12.

č. 210 ř. z. Zákon o obchodu s vínem, vinným moštem a vinným
rmutem.
194 (270)

červen

2.

č. 139 ř. z. Min. nař. o vykonávání trestů na svobodě samovazbou a o zřízení komise pro výkon
trestu pro věznici krajského soudu
v Jihlavě.
100 (95)

srpen 16.

č. 199 ř. z. Vyhláška mzmstra
obchodu ve shodě s ministrem
vnitra o textu živnostenského

133 ř. z. Zákon o revisi živnostenských a hospodářských společenstev a jiných spolků.
200 (285)

uvádí se zákon z 1. dubna 1872,
č. 43 ř. z., o tom, jak trest na
svobodě vykonávati se má vazbou
o samotě a jak zřizují se komise
pro vykonávání trestu.
100 (95)
září

18.

č.

okresního soudu v Českých Budě
jovicích počínajíc dnem 1. srpna
1905 ve skutek uvádí se zákon
z 1. dubna 1872, č. 43 ř. z.,
o tom, jak trest na svobodě vykonávati se má vazbou o samotě
a jak zFizují se komise pro vykonávání trestu.
100 (95)
březen

červenec

měšťanské.

řádu.

110 (103),209 (305)
listopad 2.

1908
srpen 9.

209 (305)

č. 256 ř. z. Min. nař., kterým se
vydávají ustanovení, aby byl proveden zákon z 12. dubna 1907,
č. 210 ř. z., o obchodu s vínem,
vinným moštem a vinným rmutem.
194 (270)

č. 162 ř. z. Zákon o rucem za
škody z provozování jízdných

silostrojů (automobilů).

196 (274)

1906
únor 21.

březen

6.

č. 30 ř.z.Min. nař.o čištění a desinfekci železničních vozů, ve
kterých byli dopraveni koně,
mezci, osli, hovězí dobytek, ovce,
kozy a prasata.
195 (273)

č. 58 ř. z. Zákon o společnostech
s ručením obmezeným.

20Ó (286)
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listopad 13. č. 401 Sb. z r. 1921. Úmluva
bernská o ochraně děl literárních
a uměleckých, revidovaná v Berlíně.

224, 225 (329, 330, 331)

1909
duben 3.

č. 27 z. z. slez. Zákon, jímž se
mění honební zákon pro Slezsko.

231 (342)

srpen 6.

177 ř. z.
potlačení
zvířecích.
č.

a

rozšiřování

Zákon o zamezení
nakažlivých nemocí

108 (101), 110 (102), 195
(273)
srpen 6.

č. 180 ř.
předpisy
1880, č.

z. Zákon, jíml se mění
zákona z 29. února
37 ř. z., o zamezení

necudných publikací,

uzavřená mezi mocnostmi na Pařížské konferenci (od 18. dubna
až do 4. května 1910) zastou-

penými.
186 (247)
říjen

č. 55 z. z. slez. Zákon, jímž se
mění honební zákon pro Slezsko.

4.

231 (342)

a udušení pádu dobytka.
195 (273)

1911
srpen 6.

č. 182 ř. z. Zákon, jímž se mění
předpisy zákona z 17. srpna
1892, č. 142 ř. z., o zamezení
a potlačení plicní nákazy hovězí

ho dobytka.
195 (273)

květen

27.

1912
159 Sb. z r. 1922. Mezinárodní
opiová konvence.
196 (275), 198 (280), 210 (306)

č.

leden 23.
srpen 6.

srpen 13.

prosinec 30.

184 ř. z. Zákon, jímž se mění
ustanovení zákona z 19. července
1879, č. 108 ř. z., o povinnosti
k desinfekci doprav dobytka po
železnicích a lodích.
195 (273)
č.

č. 125 ř. z. Min. nař. týkající se
vykonávání trestů na svobodě
v samovazbě a stanovení komise
pro výkon trestů ve věznici krajského soudu v Litoměřicích.
100 (95)

červen

ř. z. Zákon o držení
rozmnožovacích.
161 (197)

č.

7.

červen

26.

pří

č.

4 z. z. mor. z r.1914.Honební
zákon pro Moravu.
231 (342)

červenec

5.

č. 130 a č. 131 ř. z. Zákony o vojenském trestním soudním řádě
(doplněné a změněné zák. ze
14. října 1919, č. 556 Sb., zák.
z 19. prosince 1918, č. 89 Sb.,
a zák. z 2. listopadu 1918,
č.9 Sb.).
12 (10),25 (24),155 (180)

č. 141 ř. z. Zákon, jímž se mění
trestní zákon z 27. května 1852,
č. 117 ř. z.
114 (109)

č.

223 ř. z. Min. nař. o čištění
a desinfekci železničních vozů,
určených k dopravě drůbeže.
195 (273)

duben 9.

č. 73 ř. z. Zákon, které částky
jsou rozhodné pro trestní posuzování činu.
230 (340),232 (342)

červenec

20.

duben 28.

č. 81 ř. z. Min. nař.,jímž se vydávají bezpečnostní ustanovení
policejní pro jízdu jízdných silostrojů (automobilů, motorových
vlaků a motorových kol) (změ
něný vlád. nař. z 30. června
1932, č. 107 Sb.).
196 (274)

červenec

20.

č.

ř.

z. Zákon, jímž se
trestního řádu.
109 (101)
142

mění

předpisy

prosinec 26.

č.

236

ř.

z. Zákon o úkonech vá-

lečných.

116 (112), 180 (237)

1913
4.

26 ř. z. z r. 1913. Mezinárodní
úmluva o potírání obchodu děv
č.

únor 12.

čaty.

186 (246)
květen

118

strojů

1910

květen

č. 103 ř. z. Min. nař. o provozování veřejných lékáren a lékáren
v ústavech.
196 (275)

4.

č. 116 ř. z. z r. 1912. Mezinárodní úmluva o tom, kterak potírati

březen

17.

č. 14 z. z. Zákon o ochraně ptáků
pro zemědělství užitečných a jiných obecně prospěšných zvířat.
231 (342)
č.

a

ř. z. Zákon, jímž se mění
doplňuje zákon z 6. ledna

65
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1890, č. 19
známek.
226 (334)
duben 14.

ř.

Z.,

o

ochraně

1917
březen

č. 67 ř. z. Zákon o zamezení a
tlačení přenosných nemocí.

24.

po-

195 (271)

listopad 14.

č. 131 ř. z . .Císařské narzzení
o opatření obyvatelstva předměty
výživy.
237, 238 (349)
č.

97 z. z. mor.

Nař.

o škodlivosti

havranů.

1914

231 (342)
15 ř. z. Zákon týkající se služebního poměru státních úředníků
a státních zřízenců (služební
pragmatika) .
III (106), 148, 149 (168), 164,
165 (207, 208)
Č.

leden 25.

březen

28.

zák. čl. XIV. Uherský tiskový
zákon (Tlačový zákon).
37 (40)

květen

5.

103 ř. z. Min. nař. o oznamování přenosných nemocí.
195 (271)

červenec

červenec

říjen

1918
č. 13 z. z. mor. Zákon o krysách,
platný na Moravě.
231 (342)

únor 2.

březen

21.

č. 108 ř. z. Zákon o
souzení.
122 (123)

březen

21.

č. 109 ř. z. Zákon o náhradě
škody osobám neprávem odsouzeným.
85 (83)

Č.

25.

25.

12.

č. 154 ř. z. Cís. nař. o spolupůso
bení obcí a veřejných úředníků při
úkolech zemské obrany a potrestání porušení úřední povinnosti.
164 (204), 168 (210)
č. 155 ř. z. Cís. nař., kterak se
trestá rušení veřejné služby nebo
veřejného podniku nebo porušení
dodávací povinnosti.
168 (210), 172 (220), 180
(236),192,193 (264)

č. 275 ř.
o lichvě.

z.

říjen

28.

12.

prosinec 10.

Č. II Sb. Zákon o zřízení samostatného státu Československého.
18 (14),23 (23)

Č. 9
ňuje

prosinec 10.

č. 61 Sb. Zákon, jímž se zrušují
šlechtictví, řády a tituly.
111 (106),173 (223)

prosinec 19.

č. 89 Sb. Zákon, jímž se prozatímně mění některá ustanovení
vojenského trestního řádu.

Císařské nařízení

Sb. Zákon, jímž se pozmě
vojenský trestní zákon a řád.
12 (10),25 (24),180 (235)

12 (10),25 (24)

Č. 276 ř. z. Cís. nař. o dílčí novele
k obecnému občanskému zákoníku.
209 (305)

337 ř. z. Cís. nař.,jímž se zavádí řád konkursní, vyrovnací a

1919
leden 28.

č. 49 Sb. Zákon o organisaci statistické služby.
168 (210),212 (311)

leden 31.

č. 75 Sb. Zákon, kterým se vydává řád volení v obcích republiky Československé (změněný zák.
z 18. března 1920, Č. 163 Sb.,
zák. ze 14. července 1922,
č. 253 Sb. a zák. z 12. července
1933, č. 122 Sb., nynější tekst
č. 123/33 Sb.).
54 (53), 111 (106), 112
(106),181 (238),182 (239)

únor 13.

č. 79 Sb. Zákon o služebním
měru učitelů vysokoškolských.

č.

odpůrčí.

239 (351)

1915
červen

od-

listopad 2.

112 (106),236 (348)
říjen

odčinění

9.

č. 156 ř. z. Cís. nař. o náhradě
škody, vzešlé státu velezradou
v době války.
133 (132)

22.

č. 204 ř.
pečetích.

1916
červen

z. Min.

l!';7 (187)

262

nař.

o

úředních

111 (106)

po-

únor 20.

č. 111
ňuje §

Sb. Zákon, Jímž se dopl303 tr. z.
190 (260)

květen

27.

č. 318 Sb. Zákon o zajištění pů
dy drobným pachtýřům.
157 (188)

únor 25.

č. 84 Sb. Zákon, jímž se ministr
financí zmocňuje, aby provedl
nařízením okolkování bankovek
a soupis jmění za účelem uložení
majetkové dávky (doplněný zák.
z 20. března 1919, č. 143 Sb.).
158 (194), 160, 161 (196)

květen

28.

č. 299 Sb. Zákon, jímž se
lidové soudy cenové.
237 (349)

červen

27.

č. 369 Sb. Zákon o soupisu nemovitostí za účelem uložení majetkové dávky.
151 (177)

červen

28.

č. 217 Sb. z r. 1921. Mírová
smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Německem
a protokol podepsané ve Versailles.
24 (23)

březen

březen

1.

13.

č. 96 Sb. Vládní nařízení o zří
zení revisního odboru při ministerstvu financí.
148 (168), 160 (196)
č. 139 Sb. Zákon, jímž se upravuje vyhlašování zákonů a na-

zřizují

řízení.

22 (20)
březen

20.

č. 143 Sb. Zákon,
plňuje zákon z 25.
č. 84 Sb. z. a n.

jímž se doúnora 1919,

červenec

4.

č. 365 Sb. Vlád. nař. o zrušení
dozoru nad obchodováním.
239, 240 (351)

červenec

7.

č. 370 Sb. Vládní nařízení o soupisu nemovitostí, práv s nemovitostmi spojených nebo na nich
váznoucích a pohledávek hypotekárních.
151 (177)

červenec

ll.

č. 387 Sb. Zákon, jímž se doplňují některá ustanovení zákona
z 16. dubna 1919, č. 215 Sb.

158 (194), 160, 161 (196)
duben 10.

č.

205 Sb. Zákon, jímž se

mění

§ 48 říšského zákona o školách

obecných.
111 (106)
duben 16.

květen

květen

15.

22.

č. 215 Sb. Zákon o zabrání velkého majetku pozemkového (doplněný zák. z ll. července 1919,
č. 387 Sb. a zák. z ll. března
1921, č.l08 Sb.
39 "(42), 202 (291)

z. a n., o zabrání velkého majetku
pozemkového.
202 (291)
červenec

15.

č. 263
plňuje

Sb. Zákon, kterým se dotrestní řád, hledíc k výroku rozsudku o ztrátě práva
volebního.
181 (238)

č. 269 Sb. Zákon o padělání
něz a cenných papírů.

pe-

č. 412 Sb. Zákon o povinném
očkování proti neštovicím.

195 (271)
červenec

15.

č. 414 Sb. Zákon,jímž se zavádí
monopol výbušných látek.
198 (281, 282), 230, 231 (341)

červenec

22.

č. 438 Sb. Zákon o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace (změněný zák. z 1. čer
vence 1921, č. 258 Sb. a zák.
z 1. července 1932, č. 114 Sb.).

27 (25), 53 (52), 72 (72),
75 (75), 108 (101), 153
(179),158,159,160 (194)

231 (342)
květen

květen

23.

27.

č.

278 Sb. Zákon o sestavování
seznamu porotců.
54 (53)

červenec

23.

vynálezů.

226 (332)

449 Sb. Zákon o zákonné

133 (132)

Č.

305 Sb. Zákon, jeni se týká
prozatímních opatření na ochranu

č.

ochraně Československé republiky.

červenec

24.

č. 462 Sb. Zákon o propůjčování
míst legionářům.
111 (106)

263

červenec

září

září

24.

10.

10.

říjen

14.

č.

471 Sb. Zákon, týkající se zatímních opatření k ochraně známek.
226 (334)
č. 507 Sb. z r. 1921. Mírová
smlouva mezi mocnostmi spojenými a sdruženými a Rakouskem,
podepsaná v Saint-Germain-enLaye.
24 (23)
č. 508 Sb. z r. 1921. Smlouva
mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Českoslo
venskem, podepsaná v SaintGermain-en-Laye.
170 (213)

říjen

říjen

17.

17.

17.

listopad ll.

č.

prosinec 17.

č. 17 Sb. z r. 1920. Zákon,jímž
se upravují služební poměry trvale ustanovených zřízenců a cestářů
okresních zastupitelstev
v Čechách a okresních silničních
výborů na lvloravě a ve Slezsku.
III (106)

prosinec 18.

č. 1 Sb. z. r; 1920. Zákon, kterým se menz některá ustanovení trestního řádu z 23. května
1873, č. 119 ř. z. a zákona
čl. XXXIII. z r. 1896.
24 (23)

prosinec 19.

č. 663 Sb. Zákon o stálých seznamech voličských.
181 (238); 111 (106)

č. 556 Sb. Zákon, kterým se mění
některá
ustanovení vojenského

trestního zákona.
12 (10)
říjen

prosinec 17.

č. 562 Sb. Zákon o podmíněném
odsouzení a o podmíněném propuštění (změněný zák. z 6. červ
na 1924-, č. 134 Sb.).
54 (53), 92 (89), 116, 117,
118 (112, 113, 114, 115,
116), 118, 119 (117, 118),
120 (119,120)

16 Sb. z r. 1920. Zákon,jímž
se upravují služební poměry trvale ustanovených zřízenců při obcích v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku.
III (106)

1920
leden 12.

č. 35 Sb. Vládní nařízení, jímž
se provádí zákon z 13. února
1919, č. 79 Sb. z. a n., o služebním poměru učitelů vysokoškolských.
111 (106)

leden 24.

č. 50 Sb. Vlád. nařízení o povinném ohlašování vodnatek (planých neštovic, varicelly).
195 (271)

leden 30.

č. 81 Sb. Zákon, kterým se vydávají po rozumu § 10 zákona
ze dne 16. dubna 1919, č. 215
Sb. zák. a nař., ustanovení o pří
dělu zabrané půdy a upravuje se
právní poměr ku přidělené půdě.
(Zákon přídělový.)
202 (291)

únor 25.

157 (189)

č. 143 Sb. Zákon o účasti zaměstnanců při hornictví na správě
dolův a jejich podílu na čistém

č.

zisku.
III (106), 202 (292)

č. 568 Sb. Zákon o trestání váleč
né lichvy (změněný zák. z 25.
dubna 1924, č. 80 Sb.).
39 (42),43 (45),103 (97),
108 (101), 109 (102), 110
(103, 104), 111 (105), 112
(106),115 (111),116 (112)
117 (113), 174 (225), 203
(291),204 (296),205 (297)
237, 238 (349)
č. 571 Sb. Zákon, jímž se
ňují pracovní a čelední
i trestnost bezdůvodného
pracovního poměru.

odstraknížky
zrušení

598 Sb. Nařízení vlády republiky Československé, jímž se
provádí zákon o podmíněném odsouzení a o podmíněném propuštění (změněné vlád. nař. ze
14. července 1922, č. 198 Sb.
a vlád. nař. z 21. listopadu 1923,
č. 223 Sb.).

119 (118)

únor 25.

č. 144 Sb. Zákon o Závodních
a revírních radách při hornictví.
III (106),202 (292)

únor 29.

Č.

121 Sb. Zákon, kterým se uvozuje ústavní listina Českosloven
ské republiky.

24 (24), 25 (24), 35 (37),
81 (80),85 (83),134 (133,
135),135 (136),145 (160),
169, 170 (213), 173 (222,
223),174 (224),176 (227),
177 (231), 178, 179 (233,
234),189 (255),190 (258),
191 (261),212 (310)
únor 29.

č. 123 Sb. Zákon, kterým vydává
se řád volení do poslanecké sně
movny (změněný zák. z 15.
října 1925, č. 205 Sb.).
181 (238)

únor 29.

č.

124 Sb. Zákon o složení a
pravomoci senátu.
181 (238)

únor 29.

č. 125
soudě.

březen

30.

126 Sb. Zákon o zřízení župních a okresních úřadů v republice
Československé (změněný zák.
z 14. července 1927, Č. 125 Sb.).
152 (177)

Č. 252 Sb. Zákon, kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce,
státních znacích a státní pečeti.
24 (23), 157 (187)

duben 8.

Č. 309 Sb. Zákon o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku.
151 (177)

duben 9.

Č. 236 Sb. Ústavní zákon, kterým se doplňují a mění dosavadní
ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva
domovského v republice Česko
slovenské.
141 (149)

duben 9.

Č. 260 Sb. Zákon o úpravě uhelného hospodářství.
36 (38),203 (292)

duben 9.

Č. 292 Sb. Zákon, jímž se upravuje správa školství.
209 (305)

Sb. Zákon o volebním

111 (106), 181 (238)
únor 29.

12 (10),27 (25),76 (76),
88 (84), 108 (101), 139
(143),179,180 (235)

Č.

březen

ll.

Č. 152 Sb. Vlád. nař., jímž se
upravuje soudnictví a rozšiřuje
působnost zákonů a
nařízení
z oboru soukromého práva a soudní správy v územích postoupených Československé republice
podle mírových smluv.
18 (14)

duben 9.

Č. 293 Sb. Zákon o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství
listovního (podle § § 107, 112
a 116 ústavní listiny).
102 (96), 134 (135), 164
(205),168 (210),169,170
(213), 172, 173 (221), 178
(231)

březen

ll.

Č. 166 Sb. Zákon o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy (zákon
úvěrový ).
202 (290, 291)

duben 10.

Č.

březen

18.

Č.

duben 14.

Č. 239 Sb. Vlád.
hlášení chřipky.
195 (27l)

nař.

o povinném

duben 14.

Č. 267 Sb. Zákon o
nevhodných názvů.
226, 227 (334, 335)

odstranění

duben 14.

Č. 299 Sb. Zákon
(změněný zák. z 31.
Č. 28 Sb.).

březen

březen

18.

19.

163 Sb. Zákon, kterým se mění
§ 3 zákona z 31. ledna 1919,
Č. 75 Sb. z. a n. (řádu volení
do obcí).
111 (106)
Č. 188 Sb. Zákon o stíhání podloudného vývozu předmětů potře
by do ciziny.
237,238 (349)

Č. 193 Sb. Branný zákon republiky Československé (změně
ný zák. z 8. dubna 1927, Č. 53
Sb., zák. z ll. května 1932, Č. 66
Sb. a zák. z 23. února 1934,
Č. 29 Sb.).

243 Sb. Zákon, kterým se mění
zákon o zrušení šlechtictví, řá
dův a titulů.
111 (106),173 (223)

o četnictvu
ledna 1928,

180 (235)

duben 14.

Č. 300 Sb. Zákon o mimořádných
opatřeních (změněný zák. z 10.
července 1933, Č. 125 Sb.).

134 (135)

265

.,
duben 14.

č.

302 Sb. Zákon, kterým se
upravují právní poměry spořitelen.
200,201 (287,288)

duben 14.

č. 303
kařství

duben 14.

č. 330 Sb. Zákon o volbách zemských a okresních zastupitelstev
(změněný zák. z 14. července
1927, č. 126 Sb.).
181 (238)

srpen 4.

480 Sb. Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54
ústavní listiny o změně některých
ustanovení trestního práva, ajímž
se mění dalšíjeho ustanovení.
24 (23), 114 (108), 158, 159
(194)

září

Č. 516 Sb. Vlád. nař. o zásobování obyvatelstva a opatření dů
ležitých podniků státních před

Sb. Zákon o zubním léa zubní technice.
196 (275), 198 (280)
3.

Č.

měty potřeby.

236 (348)
duben 14.

duben 15.

"Č.

347 Sb. Zákon o akciové bance
cedulové (změněný zák. z 23.
dubna 1925, Č. 102 Sb.).
36 (38), 159 (194), 160
(195),161 (197)

listopad 6.

Č. 604 Sb. Vlád. nař.,jímž se provádí zákon z 9. dubna 1920,
č. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství v části I.
(Úprava uhelného hospodářství
§§ 1-31.)
203 (292)

listopad 6.

Č. 605 Sb. Vládní nařízení o míst- .
ních radách školních a o místních výborech školních (pro školy
menšinové) .
111 (106)

listopad 8.

Č. 615 Sb. Vlád. nař., kterým se
provádí zákon z 15. července
1919, č. 414 Sb. z. a n., o monopolu výbušných látek.
193 (265), 198 (281,282)

Č.

284 Sb. Zákon, jímž se stanoví
trestů v území různého
práva.
94 (90)

poměr

duben 15.

Č. 304 Sb. Zákon, kterým se zrušují ustanovení obecních zřízení
a městských statutů o právu měš
ťanském.

110 (103)
duben 15.

Č. 316 Sb. Zákon o vlajce
stříku lodí námořních.

a rej-

24 (23)
duben 15.

Č. 325 Sb. Zákon ojednacím řádu
poslanecké sněmovny Národního

prosinec 17.

shromáždění.

152 (177)
duben 15.

Č. 326 Sb. Zákon o jednacím řádu
senátu Národního shromáždění.
152 (177)

duben 15.

Č. 332 Sb. Zákon, jímž stát pře
jímá výkony zdravotně-policejní.
195 (271,272)

duben 26.

Č. 334
sazbě

červen

Č.

266

24.

673 Sb. Vlád. nař., kterým se
provádí zákon z 14. dubna 1920,
č. 303 Sb. z. a n., o zubním lékařství a zubní technice.
196 (275), 198 (280)

1921
leden 20.

Č. 21 Sb. Vlád. nař., jímž se vydávají předpisy o ochraně před
morem skotu a doplňují zákon
z 29. února 1880, č. 37 ř. z.,
o ochraně před morem skotu a tlumení tohoto moru, a zák. čl. VII.
z r. 1888 o úpravě zvěrolékař
ství.
195 (273)

leden 21.

č.23Sb.

Sb. Vlád. nař. o lékárnické
k rakouské farmakopoei
Ed. VIII. pro strany soukromé.
196 (275), 198 (280)

417 Sb. Zákon o čtvrté státní
půjčce republiky Československé
a o účasti majitelů rakouských
a uherských válečných půjček na
její upisování.
39 (42)

Č.

Vlád. nař., kterým se mění

§ 42 honebního zákona slezského

z 13. ledna 1903, č. 42 zák.
a nař. slez., a čl. I, § 1, zákona
z 4. října 1910, č. 55 zák. a nař.
slez.
231 (342)

\

~

březen

ll.

č. 108 Sb. Zákon, kterým se mění
a dophluje zákon z 16. dubna
1919, č. 215 Sb. z. a n., doplně
ný zákonem z 11. července 1919,
č. 387 Sb. z. a n. (zákon záborový).
202, 203 (291)

července

1932,

č.

114 Sb.). 231

(342)
červenec

28.

č. 269 Sb. Vlád. nař., Jzmz se
provádí branný zákon republiky
Československé z 19. března
1920, č. 193 Sb. z. a n. (Branné
předpisy.)

březen

březen

17.

18.

duben 21.

č.

128 Sb. Zákon o uznávání
původnosti odrůd, uznávání osiva
a sádí a zkoušení odrůd kulturních rostlin.
227 (335)
č. 129 Sb. Zákon o trestních pracovních oddílech, částečném vyloučení podmíněného odsouzení a
obmezeném odkladu a přerušení
trestu při trestných činech pro
válečnou lichvu (a podloudný
vývoz) (změněný zák. z 25. dubna 1924, č. 80 Sb.).
107 (100), 108 (101), 238
(349 )

červen

30.

30.

srpen 12.

č. 297 Sb. Zákon o povinném
známkování chmele.
226, 227, 228 (334, 335, 336,
337)

srpen 12.

č. 309 Sb. Zákon proti útisku a
na ochranu svobody ve shromážděních.

171, 172 (219), 177 (228)
srpen 12.

č. 330 Sb. Zákon o závodních
výborech.
111 (106)

září

č. 123 Sb. z r. 1924. Mezinárodní
úmluva o potírání obchodu s ženami a dětmi.
186 (246)

30.

č. 168 Sb. Vlád. nař., kterým se
rozšiřufe platnost zákonů o právu

tiskovém, spolkovém a shromažďovacím na Hlučínsko.
18 (14)
červen

179, 180 (235)

č. 251 Sb. Zákon,jímž se ze státní služby a ze služby v podnicích
a fondech státem spravovaných
odstraňuje úřední název "sluha"
a nahrazuje pojmenováním "zří
zenec".
148 (168)
č. 254 Sb. Zákon
ničních mezníků

prosinec 7.

č. 256 Sb. Zákon o ochraně dětí
v cizí péči a dětí nemanželských.
197 (277), 210 (307)

červen

30.

č. 261 Sb. Zákon, kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně
známek a částečně se mění ustanovení zákona z 24. července

1919, č. 471 Sb. z. a n.
226 (334)
červenec

1.

č.

prosinec 22.

č. 471 Sb. Zákon, fímž se prodlužují platnost čl. J., č. 3, 4 a 11,
zákona z 18. prosince 1919, čís.
1 Sb. z. a n. z r. 1920, a opatření
Stálého výboru Národního shromáždění republiky Českosloven
ské podle § 54 ústavní listiny ze
dne 4. srpna 1920, čís. 480 Sb.
z. a n., o změně některých ustanovení trestního práva, a jímž se
mění další jeho ustanovení.
24 (23), 114, 115 (108, 110),
158, 159 (194), 231 až 234 (342,
343),242, 243, 244 (355)

479 Sb. Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže.
226, 227 (334, 335)

1922
leden 27.

č. 33 Sb. Zákon o užití dopravních cest a nemovitostí pro telegrafy·
161 (198)

leden 31.

č.

č. 258
plňuje

Sb. Zákon, jímž se dozákon z 22. července
1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní
podpoře při zahájení soustavné
elektrisc.ce (změněný zák. z 1.

pohřbívání

prosinec 15.

rických značek.
135 (137),230 (340)
30.

Sb. Zákon o

188 (253),230 (340),231
(342)
.

o ochraně hraa trigonomet-

červen

č. 464
ohněm.

40 Sb. Zákon, kterým se

mění

267

dne 13. listopadu 1908.
224, 225 (329, 330, 331)

a doplňují některá ustanovení
o advokátech.
III (106), 164 (205)
červen

22.

č.

č. 184 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí ohledně přístupu

únor 8.

160 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o přístupu Česko
slovenské republiky k mezinárodní
úmluvě z 4. května 1910, aby
byl potlačen obchod s děvčaty.
186 (246)

únor 15.

č. 69 Sb. Zákon o plodinové burse
v Bratislavě a o zákazu termínových obchodů s obilím a mlýnskými výrobky na Slovensku a
v Podkarpatské Rusi.
202 (290)

červen

30.

Č. 207 Sb. Zákon o způsobu vyrovnání pohledávek a závazků
vzniklých v korunách rakouskouherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a cizími.
148 (168)

únor 15.

č. 71 Sb. Zákon o vystěhova
lectví.
27 (25),112 (106),170,171
(217),173 (222),186 (246),
187 (249)

červen

30.

Č. 252 Sb. Zákon, kterým se doplňují ustanovení zákona z 27.
května 1919, č. 305 Sb. z. a n.,

únor 17.

republiky Československé k mezinárodní úmluvě z 4. května
1910 o tom, kterak potírati rozšiřování necudných publikací.
186 (247)

jenž se týká prozatímních opatře
ní na ochranu vynálezů a mění
některá ustanovení zákona z 11.
ledna 1897, č. 30 ř. z., jenž se
týká ochrany vynálezů (zákon
o patentech).
226 (332, 333)

č. 86 Sb. Zákon, kterým se omezuje podávání alkoholních nápojů.

188 (254)
březen

24.

květen

30.

č. 120 Sb.
hraničních

Vyhláška ministra zavěcí, jíž se uvádějí
ve známost dodatky k úmluvě
bernské o ochraně děl literárních
a uměleckých, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908 a
uveřejněné pod čís. 401 ve Sbírce
zákonů a nařízení státu Česko
slovenského ze dne 10. listopadu
1921.
224,225(329,330,331)

červenec

ll.

Č. 241 Sb. Zákon o potírání pohlavních nemocí.
§ 9 212 (311)
§ 13 185 (245)
§ 14 185 (245)
§ 17195 (272)
§ 18 36 (38), 54 (52), 195
(272),211 (309)
§ 19 195 (272), 211 (309)
§ 20 185 (245)
§ 21185 (245)

č.

červenec

13.

Č. 230 Sb. Zákon
bezpečnosti.

166 Sb. Vlád. nař., kterým se
vládní nařízení z 8. listopadu 1920, č. 615 Sb. z. a n.,
o monopolu výbušných látek.
193 (265), 198 (281, 282)

doplňuje

červen

červen

8.

22.

č. 170 Sb. Vlád. nař., jímž se
provádí zákon z 15. února 1922,
č. 71 Sb. z. a n., o vystěhova
lectví.
170, 171 (217), 173 (222), 186,
187 (246, 249)

č. 183 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 22. června
1922, č. 183 Sb. z. a n., jíž se

uvádí ve známost Dodatkový protokol ze dne 20. března 1914
k revidované Úmluvě bernské ze
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o sborech stráže

148 (168)
červenec

14.

Č. 198 Sb. Vlád. nař. o evidenci
soudních provinilců a sbírání dat
pro účely kriminální statistiky.
4 (3)

červenec

14.

Č. 253 Sb.
řád volení

srpen 8.

Zákon, kterým se
v obcích.
111 (106)

mění

Č. 217 Sb. Nařízení vlády republiky Československé, jímž se
určuje počátek účinnosti a provádí
zákon z 12. srpna 1921 č. 297
Sb. z. a n., o povinném známkování chmele.

226, 227, 228 (334, 335, 336,
337)
říjen

Č. 295 Sb. Nařízení vlády republiky československé ku provedení
zákona ze dne 13. července
1922, č. 230 Sb. z. a n., o sborech stráže bezpečnosti.
148 (168)

5.

prosinec 7.

Č. 362 Sb. Nařízení vlády republiky československé, jímž se zři
zují Československý řád Bílého
lva a československá medaile Bílého lva (změněné vlád. nař.
z 13. listopadu 1924 Č. 261 Sb.
a z 23. srpna 1930 č. 120 Sb.).
111 (106)

prosinec 22.

č. 376 Sb. Vlád. nař. o
uhelrého hospodářství.
203 (292)

úpravě

1923
březen

19.

č. 50 Sb. Zákon na ochranu republiky (změněný zák. z 10. čer
vence 1933, č. 124 Sb., a zák.
z 10. července 1934, č. 140 Sb.).
§ 1 24 (24), 27 (25), 66
(64), 110 (104), 133,
134 (133, 135), 135
(136), 136 (139), 137
(142), 138 (142), 139
( 143), 140 (144, 146),
144 (159), 146( 1(}3),
153 (179),174 (225)
§ 2 24 (24), 27 (25), 75
(75), 110 (104), 134
(133), 136 (141), 137
(141), 139 (143), 140
(144,146),143 (157),
153 (179)
§3 24 (24),27 (25),110
(104), 133 (133), 141
(151),142 (153),143
(157), 149 (169), 174
(225)
§ 4 27 (25),110 (104),133
(133), 142 (155), 156
(182),167 (210)
§5 27 (25),110 (104),133
(133), 142 (156), 143
(157),174 (225)
§ 6 27 (25), 48 (49), 110
(104), 133 (133), 142
(156), 143 (157, 158),
144 (158), 151 (174),
153 (179),174 (225)
§ '7 27 (25), 43 (45), 97

(93), 99 (95), 139
(143), 140 (144), 144
(160),145 (160,161),
146 (163), 153 (179),
155 (180),206 (299)
§ 8 27 (25), 43 (45), 55
(54), 60 (59),139
(143), 140 (144), 145
(161), 146 (163), 147
(164), 153 (179), 155
(180),209 (303)
§ II 27 (25), 48 (49), 75
(75), 146 (162), 153
(179 )
§ 10 135 (136), 146 (163),
147 (165),156 (181)
§11147 (164),224 (327)
§1272 (72), 143 (157),
146 (162),153 (179)
§ 13 48 (49), 72 (72), 75
(75), 133, 134 (133),
136 (139, 141), 137
(141),167 (110)
§ 14 37 (40), 133, 134 (133,
135), 137 (142), 138
(142), 139 (143), 140
(146), 147 (166), 174
(225), 189 (255)
§ Hi 71 (71), 74 (74), 133,
134 (133), 138 (142),
139 (143), 146 (162),
151 (174), 174 (225),
179 (234)
§ 16133, 134 (133), 139
(143), 140 (144), 146
(162), 154 (179),155
(180),174 (225)
§ 17 27 (25), 48 (49), 75
(75), 133, 134 (133,
135), 136 (139), 140
(146),177 (230)
§ 18133, 134 (133), 140,
141 (147)
§ 19133, 134 (133), 141
(149),167 (210)
§ 2048 (49),133,134 (133),
147 (165)
§ 21151 (174),180 (235)
§ 22133, 134 (133), 143
(157,158),151 (174)
§ 23133, 134 (133), 141
(148), 143 (158), 151
(174)
§ 24133, 134 (133), 143
(157, 158), 151 (174)
§2ó133, 134 (133), 141
(150),167 (210)
§ 26 133, 134 (133), 141
(150 )
§ 27 72 (71), 89 (86), 134
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(134), 142 (153), 143
(157),146 (162)
§ 28 43 (45),113 (108),115
(110), 116 (111), 135
(138),136 (140),142
(153),145 (160)
§ 29108 (101), 110 (104),
137 (141), 142 (153),
143 (157)
§ 30 108 (101)
§ 31109 (102), 110 (102),
137 (141)
§ 32 54 (53) 111 (106),112
(106),135 (138)
§ 33102 (96)
§34135 (138),139 (143),
140 (144), 142 (153),
143 (157), 146 (162),
175 (226)
§ 3i) 43 (45),116 (112)
§3636 (39),136 (140),142
(153), 145 (160), 146
(161),147 (164)
§ 37135 (138)
§3827 (25),135 (138),136
(140),142 (153),145
(160),146 (161,163)
§ 39131 (131), 134 (134),
138 (142), 140 (145),
147 (164), 153 (179)
§40102(96)
§ 41133 (132),153 (179)
§ 42116 (112), 135 (138),
142 (153), 143 (157),
146 (162),174 (225)
§ 43116 (112)
březen

19.

č.

březen

23.

č.

duben 26.

květen

ll.

květen

29.

51 Sb. Zákon o státním
145, 146 (160, 161)

červenec

4.

9.

č. 193 Sb. Vlád. nař., jímž se
provádí zákon z 11. července
1922, č. 241 Sb., o potírání
pohlavních nemocí.
195 (272), 211 (309)

říjen

ll.

č. 199 Sb.
vynálezů

č. 106 Sb.
smlouvě.

listopad 21.

prosinec 12.

č.

prosinec 14.

č.7 Sb.zr.1924. Zákonoochraně
československé měny a oběhu zákonných platidel (změněný zák.
z 15. července 1932, č. 121 Sb.

259 Sb. Zákon, jímž se prodlužuje platnost zákona z 22.prosince 1921, č. 471 Sb. z. a n.,
o změně některých ustanovení
trestního práva, a doplňují se
některá jeho ustanovení.
114, 115 (108, 110), 158, 159
(194), 231 až 234 (342, 343),
242, 243, 244 (355)

a zák. z 19. června 1934, č. 113
(Sb.).
36 (38),88 (84),160 (196)
prosinec 20.

č. 2 Sb. z r. 1924. Zákon o poštovních holubech.
144 (158)

prosinec 20.

č. 5 Sb. z r. 1924. Zákon
čování původu zboží.

o ozna-

227 (337)
prosinec 20.

č. 9 Sb. z r. 1924. Zákon, kterým
se upravuje výroba, prodej a pře
chovávání radiotelegrafních a
radiotelefonních zařízení, jakož
i dovoz jejich z ciziny.
162 (199)

prosinec 21.

č. 268 Sb. Zákon o dani z obratu
a dani přepychové.
168 (210),212 (311)

224, 225 (329)

270

č. 223 Sb. Vlád. nař. o zmene
některých ustanovení vládního
nařízení z 11. listopadu 1919,
č. 598 Sb. z. a n.,jímž se pro'l.iádí

zákon o podmíněném odsouzení
a podmíněném propuštění.
116 až 120 (112 až 120)

Zákon o nakladatelské

č. 128 Sb. Zákon o provádění
Mezinárodní opiové konvence
z 23. ledna 1912, vyhlášené pod
čís. 159 Sb. z. z r. 1922.
197 (277), 198 (280), 210 (306)

Vlád. nař. o ochraně
na tuzemských vý-

stavách.
226 (332, 333)

č.

98 Sb. Zákon, jímž se zrušuje
zákon z 18. března 1920,
Č. 188 Sb. z. a n., o stíhání
podloudného vývozu předmětů
potřeby do ciziny.
237, 238 (349)

Zákon o vojenském
a kárném právu,
jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby
řízením správním.
148 (168)

říjen

soudě.

60 Sb. Zákon o telegrafech.
36 (38),144 (158),161
(198),168 (210),178 (232),
212 (310)

č. 154 Sb.
kázeňském

prosinec 21.

1924·
únor 21.

únor 29.

č.

1 Sb. z r. 1924. Zákon o dani
z uhlí.
158 (190)

č.

46 Sb. Vlád.

kterým se
provádějí některá ustanovení zákona z 14. prosince 1923, č. 7
Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně
čsl. měny a oběhu zákonných
platidel.
160 (196)

květen

13.

č.

117 Sb. Zákon o požadování
dopravních prostředků pro účely
vojenské.
116 (112),180 (237)

květen

30.

č.

květen

30.

Č. 126 Sb. Zákon o účinku žádostí zasouhlas.sněmoven ku trestnímu stíhání členů Nár. shromáždění na běh promlčecí lhůty.
86 (83)

květen

30.

č. 145
plňuje
soudě.

č. 134 Sb. Zákon, jímž se mění
zákon ze dne 17. října 1919,
č. 562 Sb., o podmíněném odsouzení a o podmíněném pro-

nař.,

jímž se

červenec

2.

č.

červenec

3.

Č.

červenec

3.

č. 178 Sb. Zákon o úplatkářství a
proti porušování úředního tajemství.
109 (102), 110 (102), 165,
166 (207, 208, 209), 212
(311)

165 Sb. Zákon o ochraně výroby rostlinné.
227 (335)
171 Sb. Zákon o částečném
zákazu námezdného kojení.
195 (272), 210 (306), 211 (309)

srpen 29.

č. 193 Sb. Vlád. nař. o okrskových pojmenováních francouzských produktů z vinné révy.
227 (337)

srpen 29.

č. 189 Sb. Vlád. nař. (II)
o ochraně oběhu zákonných platidel, kterým se provádějí § § 4 a
6 zákona z 14. prosince 1923,
č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924,
o ochraně čsl. měny a oběhu zák.
platidel.
161 (196)

září

č. 216
úpravě

30.

Sb. Zákon o konečné
rakouských a uherských

válečných půjček.

39 (42), 151 (177)
říjen

10.

říjen

10.

Sb. Zákon, kterým se doa mění zákon o volebním

181 (238)

125 Sb. Vlád.

cti.
222, 223 (326)

č.

124 Sb. Zákon o změně pří
slušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisu ve
věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na cti (změněný
zák. z 28. června 1933, Č. 108
Sb.).
37 (40),39 (42),75 (75),
87 (83), 111 (105), 155
(180),167 (210),175 (226),
223 (326),229 (338)

Č.

provádějí některá ustanovení zákona o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za
obsah tiskopisu ve věcech křivého
obvinění, utrhání a urážek na

nař.,

80 Sb. Zákon, kterým se mění
některá
zákonná ustanovení
o trestání válečné lichvy.
107 (100), 115 (111), 116
(112),117 (113),203 (291),
237,238 (349)

6.

16.

č. 44 Sb. Vládní nařízení, jímž
se provádí zákon o poštovních
holubech.
144 (158)

duben 25.

červen

červen

Č. 239 Sb. Zákon o vkladních
knížkách (listech), akciových
bankách a o revisi bankovních
ústavů) změněný zák. z 21. dubna 1932, č. 54 Sb.).
150 (172), 167 (210), 200
(287),212 (311)
č.

240 Sb. Zákonopříročík ochraa jejich vě

ně peněžních ústavů
řitelů.

201 (288),240 (351)
říjen

10.

č. 241 Sb. Zákon o povinnostech
bankéř7J- při úschově cenných pa-

puštění.

pírů.

118 (116)

201 (202) (289),240 (351)

271

říjen

č. 220. Sb. Vlád. nařízení o požadování dopravních prostředků
pro účely vojenské (změněné
vlád. nař. ze 7. listopadu 1930,
č. 159 Sb.).
180 (237)

16.

1926
únor 19.

květen

listopad 13.

261 Sb. Vlád. nař., Jzmz se
mění stanovy Československého
řádu Bílého lva a Československé
medaile Bílého lva.
111 (106)

4.

č.

č. 82 Sb. Vlád. nař., kterým se
určují podmínky zřizování, udržování a provozu telegrafů.

červen

24.

červen

18.

č. 102 Sb. Zákon, kterým se mění
a doplňuje zákon ze 14. dubna
1920, č. 347 Sb. z. a n.,
o akciové bance cedulové.
160 (195)

172 Sb. Zákon o letectví
(změněný zák. z 2. dubna 1930,
č. 48 Sb.).
230 (340)

červenec

17.

č. 167 Sb. Vlád. nař. o opatře
ních proti rakovz'ně bramborů
(Synchytrium endobioticum).
227 (335)

říjen

15.

č. 246 Sb. Zákon, kterým se pozměňuje zákon z 21. prosince
1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani
z obratu a dani přepychové, a

prodlužuje jeho platnost.
168 (210)

č.

272

420. Rozhodnutí kompetenč
ního senátu, týkající se rychlé
jízdy automobz'lem, cz'tované ve
sdělení ministerstva spravedlnosti
ve Věstníku min. sprav. č.39
zr.1927.
196 (274)

únor 17.

Č. 10 Sb. Vlád. nař., kterým se
provádí zákon z 24. listopadu
1926, č. 218 Sb. z. a n., o pů
vodském právu k dílům lz'terárním, uměleckým a fotografickým
( o právu autorském).
224, 225 (329, 330, 331)

březen

č. 26 Sb. Vlád. nař. o
sazbě k lékopisům A

č. 205 Sb. Zákon, kterým se mění
řád volení do poslanecké sně
movny z 29. února 1920, č.

17.

č.

257 Sb. Zákon, jímž se platnost zákona z 22. prosince 1921,
č. 471 Sb. z. a n., o změně
některých ustanovení trestního
práva a ustanovení tento zákon
doplňujících prodlužuje a současně některé jeho předpisy rozšiřují na obor soudnictví vojenského.
114, 115 (108, 110), 158, 159
(194), 231 až 234 (342, 343),
242, 243, 244 (355)

Č.

1927

123 Sb.
181 (238)
prosinec 21.

č. 103 Sb. Zákon o úpravě platových a některých služebních
poměrů
státních zaměstnanců
(platový zákon).
111 (106), 148, 149 (168, 170)

prosinec 16.

prosinec 20.
8.

Zákon o podomním

č. 218 Sb. Zákon o původském
právu· k dílům lz'terárním, umě
leckým a fotografickým (o právu
autorském) .
88 (84), 110 (102), 111
(105), 224, 225 (329, 330,
331)

č. 147 Sb. Vlád. nař., jímž se
provádí zákon o Mezinárodní
opiové konvenci.
197 (277), 198 (280), 210
(306)

červenec

č. 87 Sb.
obchodě.

listopad 24.

162 (199)
duben 23.

26 Sb. Vlád. nař. o výrobě
specialit a obchodu
s nimi v lékárnách.
196 (275)

198 (280)

1925
duben 16.

č.

léčivých

lékárnické
a B pro

strany soukromé.
196 (275)
březen

17.

duben 8.

č. 47 Sb. Zákon o
244 (355)

sčítáni

lidu.

č. 53 Sb. Zákon o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze
a o některých změnách branného
zákona.
179 (235)

nictva.
181 (231)
červen

č.

1928

76 Sb. Zákon o
ních.

15.

přímých

14.

č. 110 Sb.
přepravě.

Zákon o

leden 13.

č. 8. Vlád. nař. o řízení ve vě
cech náležejících do působnosti
politických úřadů (správním ří
zení).
152 (177)

leden 31.

č. 28
plňují

únor 23.

č. 30. Vládní nařízení, kterým se
stanoví korporace a orgány povolané p1'O smírčí řízení ve vě
cech nekalé soutěže a vydávají
předpisy o řízení před nimi.
227, 228 (336-338)

únor 23.

č. 32
údajů

da-

36 (38), 150 (172), 152
(177),158 (190"-193),167
(210),212 (311),224 (327),
243 (355)
červenec

15. června 1927, č. 76 Sb. z. a
n., o přímých daních.
158 (190-193)

č. 56 Sb. Zákon o volebním právu
příslušníků branné moci a čet

duben 8.

železniční

Sb. Zákon, jímž se doa mění zákony o četnictvu
a o sbo1'ech stráže bezpečnosti.
148 (168), 180 (235)

192 (264), 198 (280)
červenec

14.

114 Sb. Zákon celní.
12 (10)

červenec

14.

č. 117 Sb. Zákon o potulných
cikánech.
204 (295)

červenec

14.

č.

125 Sb. Zákon o organisaci
politické správy.
152 (177)

červenec

14.

č. 126 Sb. Zákon o volbách zemských a okresních zastupitelstev.
181 (238)

červenec

15.

č.

č. lIL
soutěži.

září

15.

říjen

6.

listopad 10.

prosinec 16.

prosinec 20.

č. 141 Sb. Vlád. nař., jímž se
vydávají nové branné předpisy.
179, 180 (235)
č. 152 Sb. Vlád. nař. o vojenském káze/íském a kárném právu
soudcovském.
12 (10), 148 (168)

161 Sb. Vlád. nař. o povinném
ohlašování dětské obrny (poliomyelitis anterior acuta), lethargického zánětu a paratyfu.
195 (271)
.

č. 175 Sb. Vládní nařízení,
kter:vm se provádí zákon ze dne

Trestní právo 18

(názvů)

č. 37 Sb.
ochraně lesů.

únor 29.

Zákon o zatímní

231 (342)
duben 26.

č. 68. Vlád. nař.,jímž se provádí
zákon z 14.· července 1927,
Č. 117 Sb. z. a n., o potulných
cikánech.
204 (295)

červen

č. III Sb. Zákon o zahlazení odsouzení.
37 (39), 43 (45),122, 123
(123, 124, 125, 126), 222
(325)

14.

červenec

17.

č.

č. 2 Sb. z r. 1928. Zákon o 1yzosti a puncovní kontrole platinového, zlatého a stříbrného zboží
(puncovní zákon).
157 (187)

nař.

o seznamu
podle § 6,
odst. 4, zákona z 15. července
1927, č. 111 Sb. z. a n., proti
nekalé soutěži.
227,228 (336, 337, 338)

Sb. Zákon proti nekalé

87 (83), 166 (209), 174
(225),203 (293),212 (311),
224 (327), 227, 228, 229
(336, 337, 338)

Sb. Vlád.

č. 144 Sb. Vládní nařízení, jímž
se vydává železniční přepravní
řád.

192 (264),198 (280)
září

14.

listopad 9.

č.
160 Sb. Vládní nařízení
o úschově peněz a jiných cenných
hodnot (veřejnými) notáN.
233, 234 (343)

č. 200 Sb. Zákon o pomocné
praksi porodnické,jakož i o vzdě
lání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic).
207 (301)

273

prosinec

28~ č. 209 Sb. Vlád. nař., kterým se
provádějí některá ustanovení zákona z 14. prosince 1923, č. 7
Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně
čsl. měny a oběhu zákonných pla-

Péči

a dětí nemanželských.
197 (277), 210 (307)

duben 2.

č. 48 Sb. Zákon, jímž se mění ně
která ustanovení zákona ze dne
8. července 1925, č. 172 Sb: z.
a n., o letectví.
230 (340)

duben 10.

č. 47 Sb. Zákon o odběru ně
kterých druhů zboží veřeJnými
úřady, podniky, ústavy a zaří
zeními.
227, 228 (336, 337, 338)

tidel.
160 (196)

1929
březen

21.

č. 31 Sb. Zákon, kterým se mění
a doplňují trestní zákony a trestní
řády.

86 (83), 108 (101), 109
(101),115 (110),227 (335),
230 (340),232 (342),241
(352),243 (355)
duben 20.

srpen 23.

č.

15 Sb. z r. 1932. Úmluva
o potírání penězokazectví.
158, 159, 160 (194)

červen

25.

č. 98 Sb. Zákon, kterým se dopliíují a částečně mění některá
ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře.
231 (342)

červen

25.

č. 102 Sb. Zákon o zřízení nucených pracovních kolonií a
o změně některých ustanovení
trestního práva.
93 (90),100 (95),103 (97,
98), 104 (98), 119 (118)

Č.

120 Sb. Vlád.

nař.,

jímž se

mění stanovy Československého
řádu Bílého lva a Československé

medaile Bílého lva.
111 (106)

listopad 7.

č. 159 Sb. Vlád. nař., jímž se
částečně mění a doplňuje vládní
nařízení ze 16. října 1924,
Č. 220 Sb. o požadování dopravních prostředků pro vojenské
účely.

180 (237)
prosinec 16.

č. 4 Sb. z r. 1931. Zákon na
ochranu osob oprávněných požadovati výživu, výchovu nebo
zaopatření.

červen

červen

28.

28.

č.

ll3 Sb. Zákon o
komorách.
155 (180)
č. 114 Sb. Zákon
kařské prakse.

36 (38),187 (250)

lékařských

1931
březen

10.

č. 4096. Rozhodnutí nejvyššího
soudu Československé republiky
ve věcech trestních.
54 (53)

březen

ll.

č. 48 Sb. Zákon o trestním soudnictví nad mládeží.
93 (90),98 (95),99 (95),
105 (99),107 (99)
§1 42 (45),106 (99),107
(99)
§ 2 40 (43), 42 (45)
§ II 35 (37 )
§ 4 106 (99),107 (99)
§ 6 52 (51),58 (56),85
(83)
§7 92 (89),120 (119)
§8 35 (37),101 (95),115
(110),145 (160)
§942(45),109(101)
§10102 (96),113 (106)
§1392 (89),94 (90),100
(95)
§ 14100 (95)

o výkonu lé-

196 (275)
srpen 28.

č. 127 Sb. Nařízení zemského
úřadu v Brně, jímž se upravují

v zemi Moravskoslezské doby
hájení některých druhů lovne
užitkové zvěře.
231 (342)

1930
únor 27.

č. 24 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává řád volení do
nemocenských pojišťoven a rozhodčích soudů zřízených podle
zákona o pojištění zaměstnanců
pro případ nemoci, invalidity a
stáří.

181 (238)
březen
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14.

č. 29 Sb. Vlád. nař.,jímž se provádí zákon o ochraně dětí v cizí

§ Iii 100 (95)
§ 16100 (95)
§ 17100 (95)
§1825 (24),100 (95),101
(95)
§1992 (89),100(95)
§ 20 100,101 (95)
§ 21100, 101 (95)
§ 22100 (95)
§ 23 100,101 (95)
§ 2442 (45),100 (95),106
(99),121 (121)
§25 79 (79),100 (95),115
(110 )
§ 2688 (85)
§27 86 (83),88 (85)
§ 29120 (120)
§43100(95)
§ 44100 (95)
§ Mi 100 (95)
§46100(95)
§47100 (95)
§ 55106 (99)
§ 58148 (168)
§ 59101 (95)
§ 60155 (180)
§ 61187 (251)
§62154 (179),170 (216)
§6325 (24),100,101 (95)
březen

březen

26.

27.

Č.

59 Sb. Vládní nařízení o úřed
ním (služebním) stejnokroji státních zaměstnanců v politické a
státní policejní službě.
156 (l81)
Č. 64 Sb. Zákon, kterým se vydávájí řády konkursní, vyrovnací
a odpůrčí.
239 (351)

středky,

jakož

při

dětských

hračkách.

193, 194 (266)
červenec

16.

123 Sb. Zákon o státním vězení.
36 (39),54 (53),79 (79),
98 (95),99 (95),100 (95),
101 (95), 112 (106),114
(109),122 (124)

červenec

16.

č. 124 Sb. Zákon, kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě
motorovými vozidly ze dne 24.
dubna 1926 a vydávají se ně
které zatímné předpisy o jízdě
mot01'ovými vozidly (doplněný
zák. z 2. července 1934, č.
144 Sb.)
196 (274)

červenec

27.

č. 34.171j31. (Výnos ministerstva spravedlnosti, uveřejněný
ve" Vězeňských předpisech", část
III.)
100 (95)

září

ll.

říjen

2.

č.

č. 41209/31. Výnos ministerstva
spravedlnosti.
101 (95)
č. 152 Sb. Vlád. nm'., kterým se
provádějí některá ustanovení zákona z 14. prosince 1923, č. 7
Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně
čsl. měny a oběhu zákonných pla-

tidel.
160 (196)
říjen

16.

č. 159 Sb. Vlád. nař. (V.), kterým se provádějí některá ustanovení zákona z 14. prosince 1923,
Č. 7 Sb. z. a n. zr.1924, o ochraně čsl. měny a oběhu zákonných
platidel.
160 (196)

duben 18.

Č. 15.923/31. Výnos ministerstva
spravedlnosti.
231 (342)

květen

28.

Č. 4180. Rozhodnutí nejvyššího
soudu republiky Československé
ve věcech trestních.
54 (53)

prosinec ll.

č. 195 Sb: Vlád. nař., ktelým se
provádí zákon o trestním soudnictví nad mládeží.
42, 43 (45)

červen

12.

č. 4206. Rozhodnutí nejvyššího
soudu republiky Československé
ve věcech trestních.
54 (53)

prosinec 17.

č. 207 Sb.
označování

Č. 99 Sb. Vlád. nař., jímž se
omezuje používání zdraví škodli1!ých kovů a kovových směsí při
zacházení s potravinami (poživatinami) a kosmetickými pro-

prosinec 18.

červen

19..

Zákon o zkoušení a
ručních

střelných

zbraní a o označování nábojů.
136, 137 (141), 156 (182)
č. 209 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje účinnost a mění některá
zákonná ustanovení v oboru
trestního soudnictví.
114, 115 (108, 110), 158, 159
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(194), 231, 232, 233, 234 (342,
343), 242, 243, 244 (355)

branného zákona a zákona ze
ze dne 8. dubna 1927, č. 53
Sb. z. a n.
179 (235)

1932
leden 18.

č.7 Sb. Vládní nařízení (VII.),
kterým se provádějí ustanovení
§ 2, č. 2 a 3, zákona ze dne 14.
prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n.
z r. 1924, o ochraně českosloven
ské měny a oběhu zákonných
platidel.
160 (196)

květen

12.

červen

30.

č. 68 Sb. Zákon o požadování
dopravních prostředků pro vojenské účely v míru.
180 (237)
Č.

únor ll.

duben 21.

č.

24 Sb. Vládní nařízení
(VIII.), jímž se mění vládní
nařízení (VII.) ze dne 18. ledna
1932, č. 7 Sb. z. a n., kterým se
provádějí ustanovení § 2, č. 2
a 3, zákona ze dne 14. prosince
1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924,
o ochraně československé měny
a oběhu zákonných platidel.
160 (196)
č. 54. Sb. Zákon, kterým jednak
doplňují se a mění zákony: ze
dne 9. října 1924, č. 237 Sb. z.

a n., kterým se zřizuje Zvláštní
fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, ze
dne 10. října 1924, Č. 238 Sb. z.
a n., kterým se zřizuje Všeobecný
fond peněžních ústavů v republice
Československé, a ze dne 10.
října 1924, č. 239 Sb. z. a n.,
o vkladních knížkách (listech J,
akciových bankách a o revisi
bankovních ústavů, jednak upravují se některé poměry peněžních
ústavů a jiných peněžních podniků a akciových společností.
150 (172), 200, 201 (287 J,
212 (311)
duben 25.

květen
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ll.

č. 55 Sb. Vládní vyhláška, kterou se podle čl. XL V II., odst. 2,
zákona i 21. dubna 1.932, č. 54
Sb. z. a n., vyhlašuje úplné znění
§§ 1 až 31 zákona z 10. října
1924, č. 238 Sb. z. a n., kterým
se zřizuje Všeobecný fond peněž
ních ústavů v republice Českoslo
venské, a §§ 1 až 36 zákona
z 10. října 1924, č. 239 Sb.
z. a n., o vkladních knížkách
(listech), akciových bankách a
o revisi bankovních ústavů.
167 (210)
č. 66 Sb. Zákon o délce presenční
služby a o některých změnách

nařízení, ktedoplňují některé

107 Sb. Vládní

rým se

mění

a

předpisy

o jízdě motorovými vozidly.
196 (274)

červenec

1.

Č. H4 Sb. Zákon, kterým se mění
zákon z 1. července 1921, č.
258 Sb. z. a n.,jímž se dopUíuje
zákon z 22. července 1919, č.
438 Sb. z. a n., o státní podpoře
při zahájení soustavné elektrisace.
231 (342)

červenec

1.

Č. 115 Sb. Zákon, jímž se obnovuje účinnost zákona z 10. dubna
1930, č. 47 Sb. z. a n., o odběru
některých druhů zboží veřejnými
úřady, podniky, ústavy a zaříze
ními.
227, 228 (336, 337, 338)

červenec

15.

Č.

ll8 Sb. Vládní naNzení
(IX.), kterým se doplňuje § 12,
odst. 2., a mění § 17, odst. 1,
vládního nařízení ze dne 29.
února 1924, č. 46 Sb. z. a n.,
obnoveného vládním naNzením
ze dne 2. října 1931, č. 152 Sb.
z. a n., kterým se provádějí ně
která ustanovení zákona ze dne
14. prosince 1923, č. 7 Sb. z.
a n. z r. 1924, o ochraně česko
slovenské měny a oběhu zákonných platidel.
160 (196)

červenec

15.

Č. 121 Sb. Zákon, kterým se mění
a doplňují některá ustanovení
zákona ze dne 14. prosince
1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924,
o ochraně československé měny
a oběhu zákonných platidel.
160 (196)

červenec

28.

Č. 132 Sb. Vládní nařízení (X.),
kterým se provádějí některá
ustanovení zákona ze dne 15.
července 1932, č. 121 Sb. z.
a n., kterým se mění a doplňují

některá ustanovení zákona ze
dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb.
z. a n. z r. 1924, o ochraně česko
slovenské měny a oběhu zákonných platidel.
160 (196)

§ 2 89 (87),152 (178),213
(311), 215 (314, 316),
217 (319), 220 (323),
222 (326)
§ 3 152 (178), 215 (314),
217 (318, 319), 220
(323), 222 (326)
§489(87),217(319)
§ 5 214, 215 (314), 219
(323)
§ 6 81 (80), 89 (87), 217
(318), 218 (321), 222
(326)
§ 7 147 (164), 213 (311),
217 (320), 218, 219
(321),223 (326)
§8 217 (320)
§ 9 85 (83), 222 (325),
223 (326)
§ 10 85 (83),117 (113),123
(126),222 (325)
§1180 (79),223 (326)
§ 12111 (105),222 (325)
§ 1388 (84), 220 (324)
§1436 (38),219,220 (323)
§ 15 219 (323),221 (324)
§ 16 219 (323), 221 (324),
222 (326)
§ 17 220,221 (324)
§ 18 221 (324)
§ 19219 (323),222 (325)
§ 20 222 (326)
§ 21220 (323)
§ 22 220 (323)
§ 26 222 (325)
§3187 (83)
§ 42152 (178),215 (316)
§ 43 215 (315)

prosinec 20. č. 26 Sb. z r. 1933. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy
o ochraně vynálezů.
226 (332)
prosinec 20.

č. 27 Sb. z r. 1933. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy
o ochraně známek.
226 (334)

prosinec 21. č. I Sb. z r. 1933. Zákon o změně
a doplnění některých předpisů
o řízení exekučním a o trestním
stíhání pletich při dražbách.
242 (354)
prosinec 22. č. 193 Sb. Vlád. nař., jímž se
provádí zákon o požadování dopravních prostředků pro vojenské
účely v míru.
180 (237)
1933
březen 2.
č. 44 Sb. Zákon, kterým se vydávají zvláštní předpisy o soutěži ve věcech peněžnictví a
o úpravě úrokové úrovně.
150 (172),152 (177),236
(348)
březen

30.

č. 55 Sb. Vládní nařízení (XI.),
kterým se provádějí některá
ustanovení zákona ze dne 15.
července 1932, č. 121 Sb. z. a n.,
kterým se mění a doplňují ně
která ustanovení zákona ze dne
14. prc>since 1923, č. 7 Sb. z. a
n. z r. 1924, o ochraně českoslo
venské měny a oběhu zákonných
platidel.
160 (196)

červen 28.

Č. 107 Sb. Zákon o obilních zástavních listech a o veřejných
obilních skladištích.
241 (353)

červen 28.

č. 108 Sb. Zákon o ochraně cti.

37 (40),79 (79),89 (86),
150 (172), 155 (180), 214
(314)
§ 1 89 (87),208 (303),215
(316),217 (319), 220
(323), 222 (325, 326)

červenec

7. Č. 145 Sb. Vyhláška ministra
spravedlnosti, kterou se vyhlašuje
znění zákona z 30. května 1924,
č. 124 Sb. z. a n., o změně
příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisu ve
věcech křivého obvinění, utrhání
a urážek na cti.
37 (40), 75 (75), 87 (83),
111 (105),155 (180),167
(210),175 (226)

červenec

10.

č.

124 Sb. Zákon, kterým se do-

plňuje zákon na ochranu republi-

ky.
135 (138), 138 (142), 147
(166),175 (226)
červenec 10. č. 125 Sb. Zákon, jímž se mění
zákon o mimořádných opatřeních.

134 (135)
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červenec

10.

únor 23.

č. 122 Sb. Zákon o změnách
volení v obcích.
111 (106)

březen

i.

Vyhláška ministerstva
zdravotnictví a tělesné
výchovy v dohodě s ministerstvem
průmyslu, obchodu a živností
o omamlzých prostředcích, na něž
se vztahují zákony o provádění
Mezinárodních opiových konvencí.
196 (275), 198 (280), 210 (306)

březen

24.

Č. 62 Sb. Vyhláška ministra sociální péče, kterou se vyhlašuje
upravené plné znění zákona
o ochraně nájemníků.
111 (106)

květen

3.

Č. 91 Sb. Zákon o ukládání trestu
smrti a o doživotních trestech.
98 (93), 113 (107), 118
(117),119 (118),145 (160)

červen

19.

Č. 113 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje s některými změnami a
doplňky zákon ze dne 15. čer
vence 1932, č. 121 Sb. z. a n.,
kterým se mění a doplňují ně
která ustanovení zákona ze dne
14. prosince 1923, č. 7 Sb. z.
a n. z r. 1924, o ochraně česko
slovenské měny a oběhu zákonných platidel.
160 (196)

červen

19.

Č.

červenec

12.

červenec

12.

červenec

12.

č. 147 Sb. Zákon o stíhání protistátní činnosti. státních zaměst
nanců a některých jiných osob
a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli.
136 (140), 152 (177), 161
(196 )

červenec

18.

č.

řádu

150 Sb. Vládní nařízení o zastavování periodických tiskopisů.
135 (138), 139, 140 (143, 144),
143 (157), 146 (162), 175 (226)
204 Sb. Vládní nařízení o otiscích a štočcích ochranných známek.
226, 227 (334, 335)

prosinec 6.

Č. 230 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje účinnost některých zákonných ustanovení v oboru
trestního soudnictví.
114, 115 (108, 110), 158, 159
(194), 231-234 (342, 343),
242, 243, 244 (355)

leden 9.

29 Sb. Zákon, jímž se mem
ustanovení branného zákona.
179, 180 (235)

některá

č. 141 Sb. Zákon o kartelech a
soukromých monopolech (kartelový zákon).
39 (42), 150 (172), 167
(210),203 (294)

listopad 4.

1934

Č.

č. 126 Sb. Zákon, kterým se mění
a doplňují tiskové zákony.
37 (40), 155 (180 J, 157
(185),175 (226)

č.

č. 7 Sb.
pravě a

Vládní nařízení o doprodeji lovné zvěře

užitkové.
231 (342)
leden 24.

Č. 8 Sb. Zákon,jímž se mění
plňují ustanovení obecného

únor 23.

Č. 36 Sb. Zákon o trestním stíhání
presidenta republiky a členů
vlády podle §§ 34, 67 a79
ústavní listiny.
24 (24)
č. 27 Sb. Vládní nař{zení o opatřeních proti bezdůvodnému zdra-

žování.
236 (348)

278

115 Sb. Zákon o pletichách při
zadávání veřejných dodávek a
prací.
39 (42),157 (189a)

červenec

2.

Č. 144 Sb. Zákon o dalším prodloužení účinnosti zákona z 16.
července 1931, č. 124 Sb., kterým se provádí Mezinárodní
úmluva o jízdě motorovými vozidly z 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy
o jízdě motorovými vozidly.
196 (274)

červenec

8.

Č. 141 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se vyhlašuje úplné
znění zákona o ochraně českoslo
venské měny a oběhu zákonných
platidel.
160 (196)

a dohor-

ního zákona.
192 (264), 199 (284), 203 (292)
únor 21.

Č. 92 Sb.
veřejného

červenec

10.

č.

140 Sb. Zákon, kterým se mění
a doplňují zákon na ochranu
republiky a zákony tiskové.
135 (138), 138 (142), 155
(180),157 (185),175 (226)

červenec

10.

č. 178 Sb. Zákon o báňské inspekCI'.
192 (264), 199 (284), 203 (292)

červenec

16.

č. 163 Sb. Vládní nařízení o zastavování periodických tiskopisů.
135 (138), 138, 139, 140 (142,

143, 144), 143 (157), 146 (162),
175 (226)
červenec

20.

listopad 9.

č. 157 Sb. Vládní nařízení o prodloužení účinnosti vlád. nař.
z 30. června 1932, Č. 107 Sb.,
kterým se mění a doplňují některé
předpisy
o jízdě motorovými
vozidly.
196 (274)

č. 229 Sb.
Vládní nařízení
o tiskopisech ohrožujících mládež.
155 (180), 157 (185), 175 (226)

II.
PŘEDPISY O EXTRADICI
(VYDAVANí

ZLOCINCů)
mezi republikou Československou
a Spojeným královstvím Velké
Britanie a Irska z 11. listopadu
1924 o vzájemném vydávání
zločinců a protokolu z 4. června
1926, jímž byl doplněn čl. 12·
uvedené smlouvy na Kanadu.
27,28,29 (26,27,28)

Amerika.

1925

červenec

2.

č.48 Sb. z r. 1926. Smlouva mezi
republikou Československou a
Spojenými státy severoamerickými o vzájemném vydávání zločinců.

27,28,29 (26,27,28)

1934

Anglie.

1924
listopad ll.

srpen ll.
Č. 211 Sb., z r. 1926. Smlouva
mezi republikou Československou
a královstvím Velké Britanie
a Irska o vzájemném vydávání

vy mezi republikou Českoslo
venskou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska
ze dne 11. listopadu 1924
o vzájemném vydávání zločinců,
a protokolu ze dne 4. června
1926, jímž byl doplněn čl. 12
uvedené smlouvy, na britské chráněné státy Kelantan, Perlis a
Trenggan.
27, 28, 29 (26, 27, 28)

zločinců.

27,28,29 (26, 27, 28)

1928
leden 19.

č. 22 Sb. Vyhláška ministrů zahraničních věcí a spravedlnosti
o rozšíření působnosti smlouvy

mezi republikou Československou
a Spojeným královstvim Velké
Britanie a Irska z 11. listopadu 1924 o vzájemném vydávání zločinců, a protokolu
z 4. června 1926, jímž byl
doplněn čl. 12 uvedené smlouvy,
na další britská Dominia, kolonie,
protektoráty a mandátní území.
27,28,29 (26, 27, 28)

1927

Č. 73 Sb. Vyhláška ministrů zahraničních věcí a spravedlnosti
o vyžadování zločinců z území

Bulharsko.

Belgie.
červen

19.

1928
duben 10.

ZáPadní Samoi.
27, 28, 29 (26, 27, 28)

1929
duben 2.
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č. 59 Sb. Vyhláška ministrů
zahraničních věcí a spravedlnosti
o rozšíření působnosti smlouvy

č. 212 Sb. Vyhláška ministrů
zahraničních věcí a spravedlnosti o rozšíření působnosti smlou-

1926

květen 15.

Č. 79 Sb. z r. 1928. Úmluva
o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních mezi
republikou Československou a královstvím Belgickým.
27, 28, 29 (26, 27, 28)

č. 59 Sb. z r. 1927. Úmluva
mezi republikou Československou
a královstvím Bulharským o vydávání zločinců a právní pomoci
ve věcech trestních.
27, 28, 29 (26, 27, 28)

Jugoslavie.

Dánsko.

1931
říjen

č.

34 Sb. z r. 1932. Úmluva mezi
republikou Československou a
Dánskem o vzájemném vydávání zločinců a právní pomoci
ve věcech trestních.
27, 28, 29 (26, 27, 28)

7.

1923
březen

17.

Č. 146 Sb. z r. 1924. Smlouva
mezi Československou J'epublikou
a královstvím Srbů, Chorvatů
a Slovinců o úpravě vzájemných
právních styků.
27,28,29 (26, 27, 28)

duben 24.

Č. 12 Sb. z r. 1932. Úmluva
mezi republikou Československou
a republikou Litevskou o vydávání zločinců a o právní pomoci ve věcech trestních.
27,28,29 (26, 27, 28)

Litva.

Estonsko.

1931

1926

červenec 17. č. 133 Sb. z r. 1927. Úmluva
mezi republikou Československou

a republikou Estonskou o vydávání zločinců a právní pomoci ve
věcech trestních.
27, 28, 29 (26, 27, 28)

Lotyšsko.

Francie.

1926

1928
květen

č. II Sb. z r. 1931. Úmluva
mezi Československem a Francií
o vydávání zločinců a právní
pomoci ve věcech trestních.
27,28,29 (26, 27, 28)

7.

Holandsko.
prosinec 4. č. 65 Sb. z r. 1932. Úmluva
mezi republikou Československou
a královstvím Nizozemským o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních.
27, 28, 29 (26, 27, 28)

1934
24.

č. 195 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí a ministra spravedlnosti o rozšíření působnosti

Úmluvy mezi Československem
a královstvím Nizozemským o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních, podepsané v Praze dne 4. prosince
1931 a uveřejněné ve Sbírce
zákonů a nařízení pod č. 65
Zl'. 1932, na nizozemská území,
jež leží mimo Evropu.
27,28,29 (26, 27, 28)

1922
květen

1922
č. 128 Sb. z r. 1926. Úmluva
mezi republikou Československou
a královstvím Italským o vydávání zločinců.
27, 28, 29 (26, 27, 28)

8.

Č. 230 Sb. z r. 1923. Smlouva
mezi republikou Československou
a říší Německou o vydávání
zločinců a jiné právní pomoci
ve věcech trestních.
27, 28, 29 (26, 27, 28)

5.

Č. 70 Sb. z r. 1931. Dohoda mezi
republikou Československou a říší
Německou o stíhání a vzájemné
pomoci bezpečnostních orgánů.
27,28,29 (26, 27, 28)

1928
červen

Polsko.

1925
březen

6.

Č.

5 Sb. z r. 1926. Smlouva mezi

Československou republikou a re-

publikou Polskou ohledně úpravy právních styků ve věcech
trestních.
27,28,29 (26, 27, 28)

ltaHe.
duben 6.

6. Č. 68 Sb. z r. 1927. Úmluva
mezi republikou Československou
a republikou Lotyšskou o vydávání zločinců a právní pomoci
ve věcech trestních.
27,28,29 (26,27,28)

Německo.

1931

červenec

červenec

Portugalsko.

1927

listopad 23. Č. 24 Sb. z r. 1931. Úmluva
mezi republikou Československou
a republikou Portugalskou o vy-
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dávání zločinců a právní pomoci
ve věcech trestních.
27,28,29 (26, 27, 28)

dávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních.
27,28,29 (26, 27, 28)

1928

Rumunsko.

1925
květen

7.

srpen 13.
Č. 172 Sb. z r. 1926. Úmluva
mezi republikou Československou
a královstvím Rumunským o vydávání zločinců a právní pomoci
ve věcech trestních.
27,28,29 (26, 27, 28)

Řecko.

1927
duben 7.

Švédsko.

1931
Č. 42 Sb. z r. 1929. Úmluva
mezi republikou Československou
a Řechem o vydávání zločinců
a právní pomoci ve věcech trestních.
27,28,29 (26, 27, 28)

Španělsko.

1927

Č. 21 Sb. z r. 1931. Protokol
k Úmluvě o vydávání zločinců
a právní pomoci ve věcech trestních mezi Československou republikou a královstvím Španěl
ským.
27,28,29 (26, 27, 28)

listopad 27. Č. 20 Sb. z r. 1931. Úmluva
mezi 1'epublikou Československou
a královstvím Španělským o vy-

listopad 17. Č. 161 Sb. z r. 1932. Úmluva
mezi republikou Československou
a královstvím Švédslzým o vydávání zločinců a o právní pomoci ve věcech trestních.

27,28,29 (26, 27, 28)
Turecko.

1930
srpen 22.

76 Sb. z r. 1933. Smlouva mezi
a Tureckem
o vydávání zločinců a o právní
pomoci ve věcech trestních.
27, 28, 29 (26, 27, 28)
Č.

Československem

1

III.
"'"

o

~

~

""'/lY

PREHLED NEJDULEZITE}SICH
'"
1JlV....,
UCEBNIC, KOMENTARU
..."
o
A CASOPISU
o

I. AMER I KA.
Uče

b

II

i c e a s y sté I I y:

Bishop: New Commentaries on the Criminal Law, 2
Clain: Criminal Law, 2 SV., 1897.
J,fay: Criminal Law, 2. vyd., 1893.
Wharton: A Treatise on Criminal Law, 3 SV., 1912.

SV.,

8. vyd., 1892.

II. A NG L I E.
Uče

b

II

i c e a s y sté I I y:

Adler--:Jerome: Crime, Law and Social Science, Harcourt 1933.
Brasol: The Elements of Crime, 1928.
Gibson- Weldon: Studenťs Criminal and Magisterial Law, 1919.
Harris: Principles ofthe Criminal Law, 14. vyd., 1926.
Kenny: Outlines of Criminal Law, 1933.
Kenny: Select Cases of Criminal Law, 1928.
Kenny: Esquisse du droit criminel anglais (přel. Pau1ian), 1921.
Kennedy: Outlines of Criminal Law, London 1933.
Pollock and Maitland: The history of English Laws before the time of Eduard 1., 1895.
Roscoe: Digest of Evidence and the Practice in Criminal Cases, 1928.
Russell: A Treatise on Crimes and Misdemeanors, 2 SV., 8. vyd., 1923.
Stephen: A Digest of the Criminal Law, 7. vyd., 1926.
Stephen: New Comment on the Laws ofEngland, 19. vyd., 1928.
Stephen: A History of the Crimina1 Law of England, 3 SV., 1883.
Wilshere: Elements. of Criminal Law and Procedure, 3. vyd., 1922.

III. ČES K O S L O VEN S K O.
a)

Uče

b

II

i c e a s y sté I I y:

Kallab: Nástin přednášek o trestním právu hmotném. Část obecná. 2. vyd., Brno 1930.
Kallab: Nástin přednášek o trestním právu hmotném. Část zvláštnÍ. Brno 1932.
Milota: Učebnice obojího práva trestního platného v čsl. republice. Právo hmotné. Kroměříž
1926. I. dodatek 1928.
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Milota: Trestní právo hmotné. Část obecná. Nástin přednášek. Bratislava 1933.
Miřička: Trestní právo hmotné. Část obecná i zvláštní. Praha 1934.
Weber: Grundriss des Tschechoslowakischen Strafrechtes, Reichenberg 1929.

b) Teksty, komentovaná vydání a

komentáře:

Bedó"-Gerlich: Příruční sbírka justičních zákonů platných v zemích české a moravskoslezské.
Praha 1933.
Foltin: Das tschechoslowakische Strafgesetz. Prag 1934.
Hafner: Vojenský trestní zákon. Kroměříž 1931.
J'adrníček: Die tschechoslowakische Strafgesetzgebung in den Liindern Biihmen u. MiihrenSchlesien. Nachtrag zum Altmann-Jacobschen Kommentar zum iisterreichischen Strafrecht. Manzovo vydání, Wien 1931.
Kallab-Herrnritt: Trestní zákony československé, platné v Čechách a v zemi moravskoslezské.
3. vyd. Kompasu, Praha 1933.
Kneissl: Das Strafgesetz vom 27. Mai 1852, RGB! Nr. 117,3. vyd., 2 sv., Reichenberg 1933.
Lederer: Předpisy trestního zákona i řádu republiky československé. I. sv. Praha 1922, II. sv.
Praha 1923.
Lepař: Trestní zákon ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., platný v Československé republice.
ll. vyd., Praha 1930.
Lepšík-Beneš: Vojenské trestní zákony republiky československé. Praha 1931.
Milota-Nožička: Trestné zákony zeme Slovenskej a Podkarpatoruskej. Kroměříž 1931.
Milota: Slovenský trestní zákon a zákon přestupkový se zákony vedlejšími. 3. vyd., Kroměříž 1932.
Slávik: Trestný zákonník o zločinoch a prečinoch, obsažených v zákonných článkoch uhorských,
menovite: V/1878, XL, XXXVI/1908, XLlj1914. Myjava 1919.
Škarda: Obecný zákon trestní daný dne 27. května 1852, č. 117 ř. z. se zákonem o lichvě a řádem
tiskovým. Praha 1863.
Singer-Miloťa-Sporgen~Turner: Příruční sbírka justičních zákonů platných na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Bratislava 1934.

c) Č a s o P i s y a per i o d i k a:
Časopis matice moravské (od r. 1876).

Časopis pro právní a státní vědu (od r. 1918),
Česká advokacie (od r. 1904).
Česká revue (od r. 1897-1912).

Nekalá soutěž (od r. 1928).
Obzor národohospodářský (od r. 1896).
Parlament (od r. 1922).
Péče o mládež (od r. 1922).
Pedagogické rozhledy (od r. 1882-1932).
Prager Juristische Zeitschrift (od r. 1921).
Právnické rozhledy (od r. 1900-1911).
Právník (od r. 1861).
Právny obzor (od r. 1918).
Revue socialistická (od r. 1897).
Sborník věd právních a státních (od r. 1901).
Soudcovské listy (od r. 1920).
Vědecká ročenka právnícké fakulty Masarykovy university v
Věstník čs. společnosti pro právo trestní (od r. 1925).
Všehrd (od r. 1919).
Zahraniční politika (od r. 1922).
Zprávy právnické jednoty moravské (od r. 1892-1917).

Brně

(od r. 1922).

IV. FRANCIE.
a) Uče b nic e a s y sté m y:
Cuche: Précis de droit criminel, 5. vyd., 1934.
Degois: Traité élémentaire de droit criminel, 2. vyd., 1922.
Garfon: Le droit pénal, origines, évolution, état actuel, 1922.
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Garraud: Précis de droit crimine1, 15. vyd., 1934.
Garraud: Traité théorique et pratique du droit pénal fran<;:ais, 5 sv., 3. vyd., 1924.
Garraud-Laborde-Lacoste: Précis élémentaire de droit pénal, 2. vyd., 1933.
Goyet: Précis de droit pénal spécial, 2. vyd., 1933.
Hélie-Depeiges: Pratique criminelle des cours et tribunaux: II. Code pénal, 1928.
Hugueney: Traité théorique et pratique de droh pénal et de procédure pénale militaire, 1933.
Chaveau-Hélie: Théorie du code pénal, 6. vyd., 7 svazků, 1887-1908.
Laborde: Précis de droit pénal fran<;:ais, 3. vyd., 1911.
Ortolan: Eléments de droit pénal, 5. vyd., 1885.
Roux: Cours de droit criminel fran<;:ais, 2. vyd., 1927.
Roux: Précis élémentaire de droit pénal et de procédure pénale, 1925.
Vídal-Magnol: Cours de droit crimine1 et de science pénitentiaire, 7. vyd., 1928.
Villey: Précis ďun cours de droit criminel, 6. vyd., 1906.

b) Komentovaná vydání a

komentáře:

Bourdeaux: Co de pénal annoté ďapres la doctrine et la jurisprudence. 32. vyd. Dallozu, 1934.
Garr;on: Co de pénal annoté, sv. I. 1901-1906, sv. II. 1931, sv. III. 1930.

c) Č a s o p i s y:
Revue internationale de droit pénal (od r. 1924).
Revue pénitentiaire (od r. 1878).

V. I TAL I E.
a) Uče b nic e a s y sté my:
Alímena: Principii di diritto penale, 1910-13.
Altavilla: La parte generale de1 codice penale, 1934.
Carrara: Programma del corso di diritto penale, 10 svazků, 1863.
Fen'i: Principii di diritto criminale, 1928.
Florian: Trattato di diritto penale, 2. vyd., 8 svazků, 1911.
Florian: Parte generale de1 diritto penale, 4. vyd., 1934.
Lanza: Principii generali di diritto penale, sv. 1., 1909.
Lucchini-Sestini: La legislazione penale il1ustrata con la jurisprudenza et la dottrina de1 decennio
1886-1895, 1896-98.
Manzini: Istituzioni di diritto penale italiano, 2. vyd., 1923.
Manzini: Trattato di diritto penale italiano, 1934.
Pessina: Enciclopedia del diritto penale italiano, 4 svazky, 1904-06.
Sabatini: Principii di scienza de1 diritto penale, 3. vyd., 1918-1924.
Sabatini: Istituzioni di diritto penale, 1933.
Scarangella: Principii di diritto penale nella scienza e nella legislazione positiva, 1933.
Spirito Ugo: Storia de1 diritto penale italiano, 1925.
Tuozzi: Corso di diritto penale, 4 svazky, 3. vyd., 1910.

b) Komentovaná vydání a

komentáře:

Cassinelli: II nuovo codice penale commentato artícolo per articolo et raffrontato col Codice
abrogato, 1931.

VI. NĚM E C K O.
a) Uče b nic e a s y sté m y:
Allfeld: Lehrbuch des deutschen Strafrechts, Allgemeiner Tei1. 9. vyd., Leipzig 1934.
v. Bar: Handbuch des deutschen Strafrechts, 1. sv. 1882.
Beling: Grundziige des Strafrechts, ll. vyd., Tiibingen 1930.
Berner: Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 18. vyd., Leipzig 1898.
Binding: Handbuch des Strafrechrs, sv. 1., 1885.
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Binding: Lehrbuch des deutschen Strafrechts. 1. sv. 1902, II. sv. 1905.
Binding: Grundriss des deutschen Strafrechts. Allgemeiner Teil. 8. vyd., Leipzig 1913.
Birkmeyer: Grundriss zur Vorlesung iiber deutsches Strafrecht. 7. vyd., Miinchen 1908.
v. Calker: Strafrecht. Grundriss zu Vorlesungen und Leitfaden zum Studium ..4. vyd., Miinchen-Berlin-Leipzig 1933.
Doerr: Deutsches Strafrecht. Allgemeiner Teil. 2. vyd., Stuttgart 1930.
Finger: Lehrbuch des deutschen Strafrechts. Allgemeiner Teil. Berlín 1904.
Finger: Strafrecht. Berlin 1932.
Gerland: Deutsches Reichsstrafrecht. 2. vyd., Berlin-Leipzig 1932.
Geyer-Merkel: Grundriss zu Vorlesungen iiber gemeines deutsches Strafrecht. Allgemeiner Teil.
Leipzig 1890.
Hiilschner: Das gemeine deutsche Strafrecht. I. sv. 1881, II. sv. 1884-1887.
Heimbel'ger: Strafrecht. Berlin-Wien 1931.
v. Hippel: Deutsches Strafrecht. I. sv. Berlín 1925, II. sv. Berlin 1930.
v. Hippel: Lehrbuch des Strafrechts. Berlin 1932.
v. Holtzend01j: Handbuch des deutschen Strafrechts. Sv. L-IV.1871-77.
Kohler: Leitfaden des deutschen Strafrechts. Leipzig 1912.
Kó'hler: Deutsches Strafrecht. Allgemeiner Teil. Leipzig 1917.
Liepmann: Einleitung in das Strafrecht, 1900.
v. Lilienthal: Grundriss zur Vorlesung iiber deutsches Strafrecht. Allgemeiner Teil. 4. vyd.,
Marburg 1916.
v. Lilienthal-Schmidt: Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 1932.
Liszt-Schmidt: Lehrbuch des deutschen Strafrechts. Allgemeiner Teil. 26. vyd., Berlin-Leipzig
1932.
Lobe: Einfiihrung in den Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches. Berlin-Leipzig 1933.
Ló'ning: Grundriss zur Vorlesungen iiber deutsches Strafrecht. Frankfurt 1885.
Lucas: Anleitung zur strafrechtlichen Praxis. 4. vyd., 1929.
Mayer: Lehrbuch des deutschen Strafrechts. Allgemeiner Teil. 2. vyd., 1922.
Merkel: Lehrbuch des Strafrechts, 1889.
Merkel: Grundriss des Strafrechts. Allgemeiner Teil. Bonn 1927.
Meyer: Lehrbuch des deutschen Strafrechts. 5. vyd., Leipzig 1895.
Jl.ieyer-Allfeld: Lehrbuch des deutschen Strafrechts. 7. vyd. Leipzig 1912.
Mezger: Strafrecht. Ein Lehrbuch. 2. vyd., Miinchen-Leipzig 1933.
Schaeffer-Becker: Grundriss des Strafrechts. Diisseldorf 1912.
Schmidt: Grundriss des deutschen Strafrechts. 2. vyd., Leipzig 1931.
Schwarz: Strafrecht. Strafprozess. Ein Hilfsbuch fiir junge Juristen. ll. vyd., Breslau 1920.
Thomsen: Das deutsche Strafrecht, 1906.
Wachenfeld: Lehrbuch des deutschen Strafrechts. Miinchen 1914.
Wiichter: Deutsches Strafrecht. Vorlesungen. Leipzig 1881.
Weissenstein: Das deutsche Reichsstrafrecht. Allgemeiner Teil. Berlin 1894.

b) Teksty, komentovaná vydání a

komentáře:

Allfeld: Die Strafgesetzgebung des deutschen Reiches. 3. vyd., Miinchen 1926.
Alsberg: Strafgesetzbuch fiir das deutsche Reich. Mannheim 1926.
Dalcke: Strafrecht u. Strafprozess. 14. vyd., Berlin 1927.
Daude: Das Strafgesetzbuch fiir das deutsche Reich. 16. vyd., Miinchen-Berlin 1926.
Delaquis: Strafgesetzbuch fiir das deutsche Reich. 24. vyd., Berlín 1914.
Doerr: Strafgesetzbuch fiir das deu1:sche Reich. 2. vyd., Miinchen 1912.
Ebermayer-Lobe-Rosenberg: Das Reichsstrafgesetzbuch. 4. vyd., Berlin-Leipzig 1929.
Frank: Das Strafgesetzbuch fiir das deutsche Reich. 18. vyd., Tiibingen 1931.
Gareis: Strafgesetzbuch fiir das deutsche Reich. 4. vyd., Giessen 1913.
Gaspari: Strafgesetzbuch fiir das deutsche Reich. Wittenberg 1913.
Gobel: Strafgesetzbuch fiir das deutsche Reich. Leipzig 1913.
Grosch: Strafgesetzbuch fiir das deutsche Reich vom 15. Mai 1871. 9. vyd., Miinchen 1929.
Henle-Schierlinger: Strafgesetzbuch fiir das deutsche Reich. 3. vyd., Miinchen 1912.
Honig: Strafgesetzbuch mit den reichsrechtlichen Nebengesetzen. 2. vyd. 1926-27.
Kade: Strafgesetzbuch fiir das deutsche Reich. Berlin 1908.
Kohlrausch: Strafgesetzbuch fur das deutsche Reich. 31. vyd. Berlin-Leipzig 1934.
Olshausen: Strafgesetzbuch fiir das deutsche Reich. 10. vyd., Berlín 1916.
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Olshausen-Lorenz-Freiesleben: Kommentar zum Strafgesetzbuch fur das deutsche Reich. ll. vyd.
Berlín 1927.
Oppenhoff-Delius: Kommentar zum Strafgesetzbuch fur das deutsche Reich. 14. vyd., 1901.
Rildorf-Appelius: Strafgesetzbuch fUr das deutsche Reich mit Anmerkungen. 22. vyd., Berlin
1907.
Rildorf-Stenglein: Strafgesetzbuch fUr das deutsche Reich mit Kommentar. 3. vyd., BerlinLeipzig 1881.
Schwarz: Strafgesetzbuch mit den wichtigsten Nebengesetzen des Reiches und Preussens.
Kurzkommentar. Berlin 1934.
Schwarze: Kommí!ntar zum Strafgesetzbuch fUr das deutsche Reich. 5. vyd., Leipzig 1883.
Schwartz: Das Strafgesetzbuch fUr das deutsche Reich. Mit Kommentar. Berlin 1914.
Staudinger-Schmitt: Strafgesetzbuch fUr das deutsche Reich. 19. vyd., Munchen u. Berlin 1934.
Stenglein-Ebermayer-Feisenberger-Schneidewin-Conrad-FIoegel-Schwarz: Kommentar zu den
strafrechtlichen Nebengesetzen des Deutschen Reiches. 5. vyd., 2 sv. Berlin 1931.

c) Časopisy:
Archiv fur Strafrecht (od r. 1853).
Der Gerichtssaal (od r. 1849).
Monatsschrift fur Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform (od r. 1904).
Zeitschrift fUr die gesamte Strafrechtswissenschaft (od r. 1881).
Archiv fUr Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik; od roku 1916 jako Archiv fur Kriminologie.

VII. POL S K O.
a)

Uče

b nic e a s y sté m y:

Glaser: Polskie prawo karne w zarysie. Kraków 1933.
K1·zymuski: System prawa karnego, 1921.
Kutrzeba: Dawne polskie prawo sl),dowe w zarysie. I. Prawo karne, 1921.
Laniewski-Sobolewski: Zarys polskiego prawa karnego materjalnego. Lwów 1933.
Makarewicz: Pravo karne, 1924.
Makowski: Prawo karne, 1920.
Rafacz: Dawne prawo karne. Cz~sé ogólna. 1932.
Wolter: Zarys systemu prawa karnego. Cz~sé ogólna. Kraków 1933.
Wróblewski: Prawo karne i kryminologja. Wi1no 1932/33.

b) Te k sty, k O m e n t

O

van á vyd á n í, k o m e n t á ř e:

Buszynski: Kodeks karny wojskowy. Warszawa 1933.
Glaser-Mogilnicki: Kodeks karny. Komentarz. Kraków 1934.
Grodzki-Czaporowski: Kodeks karny, 1932.
Makarewicz: Kodeks karny z komentarzem. 3. vyd., Warszawa 1932.
Peiper: Komentarz do kodeksu karnego. Kraków 1933.
Pordes: Repetytorjum kodeksu karnego. Lwów 1933.

VIII. B Ý V. R A K O U S K O.
a)

Učebnice

a systémy:

Finger: Das Strafrecht. Kompendium des osterreichischen Rechtes. 3. vyd. 1. díl Berlin 1912,
II. dil Berlin 1914.
J'anka-Kalina: Das osterreichische Strafrecht. 4. vyd., Wien 1902.
J'anka-Rulf: Das osterreichische Strafrecht. 3. vyd., Wien 1894.
}'oklík: Katechismus rakouského práva trestního (hmotného), Praha 1904.
Krzymuski: Wyklad prawa karnego. 3. vyd., Kraków 1911.
Lammasch: Grundriss des Strafrechts. 4. vyd., Leipzig 1911.
Prušák: Kriminelní noetika. Praha 1904.
Prušák: Rakouské právo trestní. Díl všeobecný. Praha 1912.
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Slavíček: Úvod ve studium trestního práva hmotného vůbec a ve studium rakouského obecného

zákoníka trestního ze dne 27. května 1852 zvláště. Praha 1866.
Stooss: Lehrbuch des osterreichischen Strafrechtes. Allgemeiner Teil. 2. vyd., Wien-Leipzig
1912. Besonderer Teil, 2. vyd., Wien-Leipzig 1913.
Wahlberg: Grundriss zu den Vorlesungen uber oesterreichischen Strafrecht. Besonderer Teil.
Wien 1888.

b) T e k sty, k o m e n t o van á vyd á n í, k o m e n t á ř e;
Altmann: Das Strafgesetz uber Verbrechen, Vergehen und Ůbertretungen Vom 27. Mai 1852,
RGBl. Nr. ll7, gemeinverstiindlich dargestellt. 2. vyd., Wien 1913.
Pruhwald: Handbuch des usterreichischen Strafgesetzes vom 27. Mai 1852, RGBl. Nr. 117.
Wien 1852.
Herbst: Handbuch des aligemeinen osterreichischen Strafrechtes. 7. vyd., 2 sv. Wien 1882-1884.
1852.
Hye: Das osterreichische Strafgesetz uber Verbrechen, Vergehen und Ůbertretungen und die
Pressordnung vom 27. Mai 1852. Wien 1855.
Jenull: Das osterreichische Kriminalrecht nach seinen Grunden und seinem Geiste dargestellt.
.
4 díly, 3. vyd., Griitz 1837.
Kudla: Erkliirung des Strafgesetzes uber schwere Polizey-Uebertretungen vom 3. September
1803. 6. vyd., Wien 1850.
Loffler-Lorenz: Das Strafgesetz vom 27. Mai 1852.22. vyd. Manzovo, Wien 1912.

c) Č a s o p i s y:
Osterreichische Zeitschrift ftir Strafrecht (od r. 1910-1918).
Juristische Bliitter (od r. 1872).
Gerichtshalle (od r. 1857).
Oesterreichische Richtcrzeitung (od r. 1904).

IX. R A K O U S K O.
a)

Učebnice

a systémy:

Altmann-Ehrenreich: EinfUhrung in das osterreichische Strafrecht in gemeinverstiindlicher
Darstellung, Wien 1923.
Campp: Lehrbuch des osterreichischen Strafrechts. 3. vyd., Wien 1925.
Lammasch-Rittler: Grundriss des Strafrechts. 5. vyd., Wien 1926.
Rittler: Lehrbuch des Osterreichischen Strafrechts. Allg. Teil. Sv. 1. Wien 1933.

b) Komentovaná vydání a

komentáře:

Aitmann-Jacob: Kommentar zum osterreichischen Strafgesetzbuch. 1. sv. Wien 1928, II. sv.
Wien 1930.
Altmann-Jacob- Weiser: Die osterreichische Strafgesetzgebung nach dem Stande vom 1. September 1931. 7. vyd., Wien 1931.
Lissbauer-Suchomell: Nebengesetze strafrechtlichen und strafprozessualen Inhalts. Handausgabe Osterr. Gesetze u. Verordnungen. Wien 1933.

c) Č a s o P i s y :
Allgemeine osterreichische Gerichts-Zeitung (od r. 1850), nyní Gerichts-Zeitung.
Zeitschrift fUr offentliches Recht (od r. 1919/20).
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IV.
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PREHLED NEJDULEZITEJSICH
,.
,..
,.
o
TRESTNICH ZAKONIKU
ARGENTINA: Trestní zákoník z 29.
1921.
BELGIE: Trestní zákoník z

f.

října

1867.

BOLIVIE: Trestní zákoník z 3. listopadu
1834.
BRASILIE: Trestní zákoník z 15. září 1915.
- Osnovy trestního zákoníku z r. 1927
a 1928.
BULHARSKO: Trestní zákoník z 2. února
1896.
COSTA-RICA: Trestní zákoník z r. 1880,
novelisovaný zákonem z I. července 1924.
ČÍNA: Trestní zákoník z 10. března 1928.

DÁNSKO: Trestní zákoník z 15. dubna
1930.
ECUADOR: Trestní zákoník z r. 1906.

INDIE: Trestní zákoník z r. 1860.
ITALIE: Trestní zákoník z 19.

října

1930.

JAPONSKO: Trestní zákoník z 23. dubna
1907.
JUGOSLAVIE: Trestní zákoník z 27. ledna
1929, novelisovaný zák. z 9. října 1931.
KAMBODŽA: Trestní zákoník z 25. srpna
1924, nove1isovaný král. nař. z 16. května
1929.
KANADA: Trestní zákoník z r. 1906.
KOLUMBIE: Trestní zákoník z r. 1890. Osnova trestního zákoníku z r. 1925.
KUBA: Trestní zákoník z 23. května 1879.
- Osnovy trestního zákoníku z r. 1903,
1908, 1922 a z 20. února 1926.

ESTONSKO: Trestní zákoník z r. 1929.

LITVA: Trestní zákoník z 22. března 1903,
novelisovaný zákonem z r. 1929.

FINSKO: Trestní zákoník z 19. prosince
1889. - Osnova trestního zákoníku z r.

LOTYŠSKO: Trestní zákoník z 25. září
1930.

1921J22.

FRANCIE: Trestní zákoník z 12. února
1810. - Osnova trestního zákoníku (část
obecná) z r. 1932; osnova trestního zákoníku (část obecná i zvláštní) z 24. dubna
1934.
GUATEMALA: Trestní zákoník z 15. února
1889.
HAITI: Trestní zákoník z 31. července 1835.
HOLANDSKO: Trestní zákoník z 3.
188l.

března

HONDURAS: Trestní zákoník z 22. února
1906.
CHILE: Trestní zákoník z 12. listopadu
1874. - Osnova trestního zákoníku z r.
1930.

Trestní právo 19

LUCEMBURSKO: Trestní zákoník z 16.
června 1879.
MAĎARSKO: Trestní zákoník z 28. května

1878.
MEXIKO: Trestní zákoník ze 7. prosince
1871. - Osnova trestního zákoníku z 12.
června 1912.
NĚMECKO: Trestní zákoník ze 16. dubna

1871. - Osnovy trestního zákoníku z r.
1909, 1913, 1919, 1923, 1925, 1927 (společná osnova rakousko-německá).
NICARAGUA: Trestní zákoník z 8. prosince 189l.
NORSKO: Trestní zákoník z 22. dubna
1902.
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PARAGUAY: Trestní zákoník z r. 1900.

SALVADOR: Trestní zákoník z r. 1904.

PERU: Trestní zákoník z 27. července 1924.
- Osnovy trestního zákoníku z r. 1927
a 1928.

SIAM: Trestní zákoník z 1.

POLSKO: Trestní zákoník z 15.
1932.

července

června

1908.

SPOJENÉ STÁTY SEVEROAMERICKÉ:
Trestní zákoník ze 14. dubna 1909.
ŠPANĚLSKO: Trestní zákoník z 15. dubna

PORTUGALSKO: Trestní zákoník zlO.
prosince 1852.

1931 (ve skutečnosti restaurace trestního
zákoníku z r. 1870).

RAKOUSKO: Trestní zákoník z 27. května
1852. - Osnova trestního zákoníku společná Rakousku a Německu z r. 1927.

ŠVÉDSKO: Trestní zákoník ze 16. února
1864.

RUMUNSKO: Trestní zákoník rumunský
z r. 1864, trestní zákoník ruský z r. 1903,
trestní zákoník rakouský z r. 1852, trestní
zákoník uherský z r. 1878. - Osnovy
trestního zákoníku z r. 1923, 1926, 1928
a 1930.
RUSKO: Trestní zákoník ruské socialistické
federativní sovětské republiky z 22. listopadu 1926.
ŘECKO: Trestní zákoník z r. 1834. -

nova trestního zákoníku z r. 1924.

Os-

ŠVÝCARSKO: Trestní zákoník spolkový
z r. 1853. - Osnova trestního zákoníku
z r. 1918.
TUNIS: Trestní zákoník z 9.

července

TURECKO: Trestní zákoník z 1.
1926.

1913.

března

URUGUAY: Trestní zákoník ze 17. ledna
1889.
VENEZUELA: Trestní zákoník ze 6.
vence 1926.

čer

v.
REJSTŘÍK
(Čísla obyčejná znamenají stránky, čísla v obyčejných závorkách průběžné číslo v rukověti;
čísla tištěnákursiVQu~.

~. ~ "'.~~

znamenají sedesmateriae; čísla v hranatých závorkách odkazují k
'slušíiémuzáko!lU n.ebo nařízení v příloze 1.)

pří-

A

Association internationale de droit péna,

Aberratio ictus 60 (59),78 (78),82 (81)
- - při těžkém poškození na těle 60 (59)
- - při vraždě 206 (299)
- - při zabití 60 (59)
Abnormálnost 40 (43)
Abolice presidentem republiky 85 (83)
Absolutismus 17 (14)
Actio libera in causa 41 (44)
Adulterium 14 (12)
Advokacie, ztráta způsobilosti k ní III (106)
Advokát, zneužití moci úřední, 164 (205)
Advokátní řád viz řád
Afekt 41 (44), 82 (81), 84 (82)
Agent provokatér 72 (71)
Agraciace 85 (83)
- hromadná 85 (83)
Akademické stupně, hodnosti, jich ztráta
viz ztráta
Akcie (cedulové banky), jich padělání, porušení 159 (194); viz také ba n k a
Akciové banky viz b a n k y
AHmentace, neplnění povinnosti k ní 107
(99), 187 (250)
- viz též v Ý ž i v a; v Ý c h o v a; z a-

Asyl 27, 28 (26)
Atentát politický 145 (160)
Augustus 14 (12)
Automobily, bezpečnostní ustanovení policejní pro jich jízdu 196 (274); [1910
duben 28.]; [1932, červen 30.]; [1934,
červenec 20.]
jich rychlá jízda 61 (60)
- , mezinárodní úmluva o jízdě jimi [1931,
červenec 16.]; [1934, červenec 2.]
- trestnost řidiče 196 (274)
- , ručení za škody [1908, srpen 9.]
Autorské právo viz p r á v o a u t o rské

opatření

Alkoholické nápoje, zákaz jich podávání
viz nápoje
Amnesie 41 (44)
Amnestie presidentem republiky 85 (83)
Analogie, její vyloučení 21 (17), 60 (59)
- trestání podle ní 16 (14)
Animus iniuriandi 219 (322)
Antropologie kriminální 3 (2), 5, 6 (5),
10 (7)
Archiv konsulátní, jeho nedotknutelnost
25 (24)
Armáda, její ochrana, 150, 151 (173)
- , její urážka 214 (314)
Asistentky porodní, jejich vzdělání a výcvik [1928, listopad 9.]

5 (3)

B
Báby porodní, služební předpisy pro ně
[1897, září 10.]
Badání psychiatrické 39 (43)
- psychologické 39 (43)
- vědecké 190 (258)
Banda viz t 1 u p a
Banka cedulová, akciová, zákon 36 (38);
[1920, duben 14.]; [1925, duben 23.]
Bankéři, jich povinnosti při úschově cenných papírů, 201, 202 (289); [1924,
říjen 10.]
- , jich trestní odpovědnost při úschově cenných papírů 201, 202 (289)
- viz též měn a čes k o s loven s k á;
platidla
Bankovky, jich padělání, porušení, neoprávněné vydávání 159 (194), 160
(195), 161 (197)
- , jich okolkování [1919, únor 25.]
Bankovní ústavy, jich revise viz úst a vy
Banky akciové [1924, říjen 10.]; [1932, duben 21.]; [1932, duben 25.]
Barva republiky, její potupení 147 (165)
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Barvy k malování pokojů, obchod jimi,
194 (266)
Beccaria 7 (6), 16 (14), 95 (92)
Belgická klausule atentátová viz k 1 a us u 1e
Bestialita viz s mil s t v o pro t i p ř íro d ě
Bezpečnost, její ohrožení při provozu železníc, podniků 192, 193 (263,264)
- republiky, její ohrožování, viz r e p ub li k a
- republiky, vojenská, její ohrožování viz
republika
- těla, její ohrožování z nedbalosti 196 (274)
- ústavních činitelů, její ochrana viz č initelé
- života, její ohrožení za okolností zvláště
nebezpečných 192 (263)
Bezpráví civilní 52 (51)
- trestní 52 (51)
- vědomé 52 (51)
Beztrestnost dle zákona alimentačního 187
(250)
- - - na ochranu republiky 89 (86), 134
(134), 143 (157), 146 (162)
- - o urážkách na cti (tiskem) 89 (86),
218 (321), 222 (326)
dle zákona proti nekalé soutěži 229 (338)
nadržování zločinu 153 (179)
nedovolené ozbrojování 137 (141)
- pokusu 65 (63), 68 (66), 69 (69)
- pro vyloučenou protiprávnost 80 (80),
89 (87)
souboje 89 (86),211 (308)
spoluviny 235 (346)
zločinu dle zákona o třaskavinách 89 (86)
zpronevěry, krádeže, podílnictví na nich
89 (86); 235 (346)
zranění při hrách sportovních 20 (16)
žhářství 89 (86), 230 (341)
Bezúhonné chování, viz
o k o 1n o s t
polehčující
Bezvědomí, úplné 40,

41 (43,44)
Bigamie 183 (240)
- , rozdíl od cizoložství 183 (241)
Bojkot hospodářský 138 (142)
- společenský 138 (142)
Brambory, opatření proti jejich rakovině
[1925, červenec 17.]
Braní darů ve věcech úředních 165 (207,
208)
- - viz též dar y
Branná povinnost, její obcházení, viz
p o v i n n o s t b ran n á;
viz též
o d vod; pře z k o u š e ní; r o z k a z
p o vol á v a c í; s 1 u ž b a voj e ns k á; zd r a v í
Branný zákon 179, 180 (235)
- - viz též p o v i n n o stb ran n á;
pro mlč e ní; z á k o n b ran n Ý
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Bůh,

jeho náboženský pojem 189 (255
256)
- rouhání se jemu 189 (256)
Bursa plodinová [1922, únor 15.]
Bursy, jich organisace [1875, duben 1.];
[1903, leden 4.]
Byty, válečná lichva při pronájmu 237 (349)

c
Caesar-14 (12)
Cedulová banka, akciová, viz b a n k a
cedulová
Celní zákon [1927, červenec 14.]
Cena, viz hod not a
Cenné papíry, jich padělání, úschova, viz
papíry
Ceny, nejvyšší, jich překročení 237 (349)
obvyklé jich přeplácení 237 (347)
- úředně stanovené, jich přeplácení 237
(349)
- zřejmě přemrštěné 237 (349)
Cikáni potulní [1927, červenec 14.]; [1928,
duben 26.]
- - jich trestnost pro přestoupení před
pisů 204 (295)
- nošení cikánské legitimace 204 (295)
- - povolení ke kočování, držení zbraní
204 (295)
- - tvoření tlup, táboření 204 (295)
- - zjištění jich totožnosti 204 (295)
Církev katolická, úprava právních poměrú
[1874, květen 7.]
Cisterny, jich znečištění viz z n e čiš t ě
ní
Cizí majetek, zlomyslné jeho poškození viz
poškození
moc, viz bez peč n o s t
(r e p ubliky);
prorada;
úklady;
voj s k o; z rad a; z rad a voj e nská
Cizina, doprava peněz padělaných z ní 159
(194)
- doprava peněz porušených z ní 159 (194)
- doprava tiskopisu cizozemského z ní 175
(226)
- nedovolený dovoz radiotelegrafních zařízení z ní 162 (199); [1923, prosinec
20.]
,
- trestné činy cizozemců tam spáchané
26,27 (25), 162 (201)
- trestné činy tam spáchané 23 (22), 26
(25)
- trestné činy tuzemců tam spáchané 23
(21)
- viz též obr a n are p ubl i k y; v yhoštění

- tresty v ní vytrpěné 85 (83)
Cizinci, jich stíhání 135 (138), 136 (140),
142 (153), 145 (160), 146 (161)

[1921, prosinec 15.]

- , rozdíl od dobré pověsti 213 (312)
- , stavení promlčení podle zákona o ochraně cti 87 (83)
- , újma na ní 214 (313),219 (322)
- , vyloučení spravedlivé obrany proti útoku
na ni 82 (81)
, -:- trestnosti při útocích na ní 81 (80)
- zloděje 213, 214 (312)
- viz také čet nic t v o; k ~ r por ace
zákon n ě
u z n a n e;
moc
b ran n á;
obvi n ěn í
k ř i v é;
organisace
politické;
poml u va; s bor z á k o n o dá r n ý;
s o u d y; str a z bez peč n o s t i;
u r á ž k a;
ut r h á ní
n a
cti;
v:\'čitka
trestního stíhání
Čestná práva občanská viz z t r á t a
Četnictvo, jejich právo volební [1927, duben 8.]
- podléhá vojenským trestním zákonům
180 (236)
- trestní stíhání jich urážek 214 (314), 220
(323)
- zákon [1920, duben 14.]; [1928, leden 31.]
Čin trestný dokonaný 65 (63), 130 (131),
134 (134),135 (139),145 (160), 207 (301)
- - dolosní 41 (44),59 (5í), II (10)
- - , formy součinnosti při něm 75 (75)
- - individuálně určitý II (ll), 74 (74),
148 (167) v . , ~
~
~_~_
- - - neurclty tl (d), 10 (10), 139
(143); viz také t 1 u p a
- - , jeho atypičnost 51 (50)
- - , - obecné znaky 32, 33 (34)
- - , - objektivní znaky 32 (32), 33 (34),
46 (47),59 (58),83 (82)
- - , - opakování 78 (78)
- - , - pojem 30, 31, 32, 33 (29, 30, 31,
32, 33, 34), 59 (57)
- - , - subjekt 38-44 (42-46)
- --,- subjektivní znaky 32 (32),33(34),
46 (47), 59 (58), 83 (82)
- - - symptomatický význam 45 (47)
- - - zvláštní znaky 32, 33 (34)
- - spolučinnost několika osob při něm

ochrana viz r e p ubl i k a

-

ochrana jich původcovského práva 225
(229)
- přijíždějící, povinnost jich opovídání 244
(355)
Cizinec, jeho stíhád dle zákona na ochranu
republiky 135 (138)
- (cizozemec) odpovědnost za trestné činy
jím spáchané 22, 23 (21), 26 (25), 27
(25), 162 (201)
Cizoložství 14 (12), 75 (75), 183 (241)
Consecratio bonorum 13 (12)
Constitudo Criminalis Carolina 15 (13)
- Theresiana 16 (13)
Corpus delicti 32 (32), 152 (178)
Cour permanente de Justice internationale
23 (21)
Crimen laesae majestatis 14 (12)
- peculatus et d.e residuis 14 (12)
- repetundarum 14 (12)
- sicariorum 14 (12)
- sodaliciorum 14 (12)
- veneficiorum 14 (12)
Criml.na 14 (12)
- extraordinaria 14 (12)
- publica 14 (12)
Culpa 48 (49)
- lata 49 (49)
- levis 49 (49)
-

c
Čalouny, obchod jimi 194 (266)
Čas, jeho počítání 21 (19)
Časopisy, viz t i s k o p i s

per i o di c-

ký

Časová působnost trest. zák. viz p ů s o b-

nost

časová

Částky rozhodné pro trestní posuzování
činu

[1910, duben

9.J

Čeledín, jeho neoznámení námezdným voz-

kou 198 (280)

Čelední :řád viz řád

-

knižkyviz knížky

Červený kříž, ochrana jeho znaku a názvu
Československá republika, její zákonná
Československá

společnost

pro

právo

_ trestní, její ustavení 5 (3)
geskoslovenský stát viz r e p ubl i k a
Cest, jednotlivé útoky na ni 215,216 (315,
316, 317)
- , její ochrana [1933, červen 28.]
- , - - proti utrhání, urážkám tiskem
[1924, květen 30.]; [1924, červen 16.];
[1933, červenec 7.]
- , - subjekt 214, (314)
- , - ztráta 214 (313)
- pohlavní 76 (76), 82 (81)
- pojem 213, 214 (312)

70,71,72,73,74,75 (70-75)
- viz také
delikty

čin

y

t

r e st n é, d e1 i k t,

Činitel veřejný, viz taj e mst v í ú ř e d-

ní; úp 1 a tká

ř

s tví

Činitelé akciových společností a ústavů,

-

přijímajících vklady, jich
201 (287)
finanční 136 (139)
společenstev výdělkových,

provinění

jich

200,

provinění

200 (285)
-

společností s r. o., jich provinění 200 (286)
ústavní, násilí proti nim 146, 147 (163.)
- , osobování si jich moci 146, 147
(163),156(181)
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- , spolčení k útokům na ně 146 (162),
153 (179)
- - , tělesné jich poškození 145, 146 (161),
153 (179), 155 (180), 209 (303)
- - , útoky na ně 133 (133), 134 (134)
144, 145, 146, 147 (160-166)
- - - - jich život 144, 145 (160),
153 (179), 155 (180)
- - , znemožnění jejich činnosti 135 (136)
- - viz též nes 1 u š n o s t
- ústavů, jimž je povoleno příročí, provinění jich činitelů 201 (288)
- vojenští 136 (139)
Činy nepočestné, nemravné, obvinění z nich
216 (316)
Činy trestné formální 34 (36)
- - , jich klasifikace 127, 128, 129, 130,
131,132 (127-131)
- - , - konkurence 77, 78, ,'9, 80 (77,
78, 79)
- - , - rozdělení 33-38 (35-44)
- - , - schvalování 139, 140 (144),
154 (179)
- obecné 37, 38 (41)
- ohrožující 34 (36)
- politické 36, 37 (39)
- poruchové 34 (36)
soukromožalobní 36(38), 202 (289)
sprosté 36 (39)
stavovské 37, 3R (41)
stíhané k návrhu 36 (38)
- ke zmocnění 36 (38)
- tiskové 37 (40)
- útočné 34 (36)
- veřejnožalobní 36 (38), 202 (289)
- ,- výsledečné 34 (36)
- - viz také d e 1 i k t y
Čirá právní věda viz met o dol o g i e
právnická
Členové nár. shromáždění viz
s hr 0-

máždění

-

rodu Habsbursko-Lotrinského, jich návrat 141 (149), 167 (210)
- vlády, jich odpovědnost viz vl á d a
Členství v obecním zastupitelstvu, jeho
ztráta pro odsouzení III (106)
- v jiných korporacích, jeho ztráta pro
odsouzení III (106)

D
Daň, přepychová,
čelivosti při ní

porušení povinnosti k ml168 (210); [1923, prosinec

21.]
z obratu, porušení povinnosti k mlčeli
vosti při ní 168 (210); [1923, prosinec 21.]
[1926, prosinec 16.]
- z uhlí [1923, prosinec 21.]; [1926, prosinec 16.]
Daně, nesprávné přiznání k nim 158 (190)
-
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-

přímé,

porušení jich tajemství 158
(191),167 (210)
- přímé, trestnost dle zákona o nich 36
(38), 158 (190-193); [1927, červen
15.]; [1927, prosinec 20.]; viz též
mlč e 1 i vos t;
o d had ce; p r oh 1 í d k a mís t n í; s věd e k; z n a1 e c; z n e u žit í
Daňové zápisy, jich zneužití viz
zn eu žit í
Darování cizí věci 232 (342)
Dary, jich braní ve věcech úředních 165
(207,208)
- , - nabídnutí ve věcech úředních 166
(209)
- viz též ú pia t k ář s tví
Dávka majetková, soupis jmění za účelem
jejího uložení [1919, únor 25.]; [1919,
červen 27.]; [1920, duben 8.]
Dědic odsouzeného, tresty peněžité naň
přecházející [1859, duben 3.]
Dějiny práva 10 (8)
- kriminální politiky 6 (6)
- právní filosofie 6 (6), 9 (6)
- trestního práva, jejich přehled 13-]IJ
(11-15 )
DeHcta 14 (12)
- generalia 128 (128)
- privata 14 (12), 127 (128)
- publica 127 (128)
- specialia 128 (128)
Delikt putativní (beztrestný) 58 (56), 59 (57),
60 (58), 68 (66, 67), 218 (321)
- stavovský 142 (155)
- tiskový 79 (79)
Delikty civilní 32 (33)
- distanční 86 (83)
- formální (z neposlušnosti) 34 (36), 61
(60),65 (63), 198 (280, 282)
- kolektivní 77 (77)
- konkurující 79 (79)
- kulposní 49 (49), 59 (57), 66 (64)
- majetkové 76 (76), 242 (355); viz také
sčítání hodnot
- mezinárodní 32 (33)
- náboženské 15 (13), 18 (14),178 (233)
- návrhové 36 (38)
- obecné 37, 38 (41)
- ohrožující (ohrožovací) 34 (36), 48 (49),
65 (63)
- omissivní 66 (64), 86 (83)
- pohlavní 15 (13)
- pokračující 86 (83)
- politické 18 (14), 28 (27), 36 (39), 127
(128)
- přirozené 127 (128)
složené (kvalifikované) 78 (77)
soukromožalobní 36 (38), 89 (86)
sprosté 36 (39)
stavovské 37, 38 (41)

-

- nevlastní 38 (41)
tiskové 37 (40)
- formální (pořádkové) 37 (40), 174
(224), 175 (226)
- - materiální (obsahové) 37 (40), 174
(224,225)
- - nevlastní 66 (64), 75 (75)
- trvající 77 (77), 86 (83)
- úmyslné 49 (49)
- úpadkové 239 (351)
- úřední 74 (73), 163 (202), 164 (207),
165 (207, 208)
- - pravé 167,168 (210)
- - nepravé 168 (211)
-- verbálné 66 (64)
- veřejnožalobní 36 (38)
- vojenské 38 (41)
- výsledečné 61 (60),62 (61),70 (70)
- viz také čin y t r e s t n é
Dělníci, jejich úrazové pojištění [1887, prosinec 28.]
Deportace 7 (6)
Deportatio 14 (12)
Derogace zákonné normy 20 (16)
Desinfekce doprav dobytka po železnicích
a lodích [1879, červenec 19.]; [1909,
srpen 6.]
- železničních vozů [1906, únor 21.];
[1909, prosinec 30.]
- živočišných produktů a odpadků [1873,
únor l.]
Detence při zpronevěře 234 (343)
Determinismus 7 (6),8 (6)
Děti jejich čest 214 (314)
- , jejich hranice věková 42 (45)
- , mezinárodní úmluva o potírání obchodu
jimi 186 (246); [1921, září 30.]
- nemanželské, jich ochrana [1921, červen 30.]; [1930, březen 14.J
- , opomenutí povinné dohlídky 197 (277)
- , podávání odvaru z makovic jim 197 (277)
- , provinění jejich opatrovatelů 197 (277)
- v cizí péči, jich ochrana [1921, červen
30.]; [1930, březen 14.]
- , zlé nakládání rodičů s nimi 209 (305);
viz také dít ě
Děvčata, mezinárodní úmluva o potlačování
obchodu jimi [1910, květen 4.]; [1922,
únor 8.]
Diderot 16 (14)
Díla fotografická, jejich ochrana 224 (329),
225 (329, 330)
- literární, jejich ochrana 224 (328, 329),
225 (329, 330); [1908, listopad 13.];
[1922, březen 24.]
- umělecká, jejich ochrana 224 (328, 329),
225 (329, 330); [1908, listopad 13.];
[1922, březen 24.]
Dítě, jeho odložení 210 (3 07 )
--, ohrožení jeho mravního vývoje 187 (248)

- , opomenutí poskytnouti mu nutnou výživu 34 (35)
- , příjicí stížené 211 (309)
- , trest jeho zavraždění 206 (299)
- , trestný čin jím spáchaný 42 (45), 105
(99)
viz také d ě t i; n e d o s pěl í; v ě k ;
v Ý ž i va;
v Ý c h o va;
z a o p atře n í
Dluhopis slosovatelný, změna jeho čísla
a serie 159 (194)
Dlužní úplsy viz ú p i s y
Doba noční při krádeži viz krá d e ž
- - při požáru viz krá d ež
- válečná dle zákona na ochranu republiky
viz válka
- zkušebná, při podmíněném odsouzení
117,118 (114, 116), 120 (119),222 (325)
- - při podmíněném odsouzení mladistvých 121 (121)
- - při podmíněném propuštění 119
(117, ll8), 120 (120)
- - při zahlazení odsouzení 122 (124)
Dobytek hovězí, plícní jeho nákaza [1892,
srpen 17.]; [1909, srpen 6.]
- , jeho doprava po železnicích, lodích viz
desinfekce
- , udušení, zamezení jeho pádu [1880,
únor 29.]; [1909, srpen 6.]
- viz též n e moc i z v í ř e c í, p r opadnutí.
Dodávací povInnost dopravních prostředků pro účely vojenské, viz
pro středky

- - , její porušení viz p o v i n n o s t
Dodávky veřejné, pletichy při jich zadávání
39 (42), 157 (189a); [1934, červen 19.]
Dohled policejní viz d o z o r
- veřejný, jeho uvedení v omyl 152 (177),
157 (189), 244 (355)
Dohližitel při stavbě, nešetření předpisů
proti nebezpečí ohně 198 (282)
Dohodci obchodní [1875, duben 4.]
Dolus alternativus 56 (54), 136 (139)
- antecedens 57 (54)
- directus 56 (54), 206 (299), 208 (303);
viz také ú mys 1 pří m Ý
- eventualis 58 (56), 137 (142), 141 (151),
142 (156), 152 (178); viz také ú mys 1
eventuální
- generalis 57 (54), 136 (139)
- indeterminatus 56 (54)
- indirectus 64 (61), 65 (63), 66 (64), 206
(300), 208 (303); viz také ú mys 1 n epří mý
- praemeditatus viz ú mys 1 r o z v á ž n Ý
- repentinus viz ú mys! n á h 1 Ý
- subsequens 57 (54)
- viz také ú mys 1 z I Ý
Doly, nucená práce v nich 14 (12)
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účast zaměstnanců
na jejich správě
[1920, únor 25.]
Domácí kázeň viz k á z e ň
Domněnka, neodpovědnost za ni 59 (57)
Domovní mír viz
mír d o m o v n í
- prohlídka, její přípustnost viz p r ohlídka
- svoboda, viz s v o bod a d o m o v n í
Domy nově vystavené, předčasné stěhování
do nich 198 (280)
Donucení neodolatelné 83 (82)
- vyhrožováním, psychické 84 (82)
Donucování volební, viz vol b y
Dopisy, ochrana jich tajnosti 178 (231); viz
také taj e mst víl i s t o v n í
Doprava dobytka po železnicích a lodích
[1879, červenec 19.]; [1909, srpen 6.];
[1906, únor 21.]
drůbeže po železnicích [1909, prosinec
30.]
lovné zvěře užitkové [1934, leden 9.]
peněz padělaných, porušených, z ciziny
159 (194)
Dopravní prostředky viz pro s tře dky dopravní
Dorozumění s nepřítelem 143 (157); viz
též z rad a
Doznání, polehčující okolnost viz o k o ln o s ti
Dozor ochranný při podmíněném odsouzení 117,118 (115),120 (ll9)
- při podmíněném propuštění 119
(1l7), 120 (120)
- dle zákona o trest. mládeže 93 (90),
94 (90), 104, 105, 106, 107 (99), 121
(121), 154 (179)
Dozor policejní, jeho překročení 204 (295)
- - , postavení pod něj 93 (90), 102, 103
(97,98),238 (349)
- -', živnosti vetešnické jemu podrobené
[1884, květen 2.]
Dozorce vězňů, jako subjekt svedení ke
smilstvu 184 (245)
Dozorčí rady polepšoven, samostatných
oddělení ve věznicích viz
rad y d ozor čí
Doživotní žalář, nepřípustnost zostření
101 (95); viz také žal á ř
Dražby, pletichy při nich 242 (354); [1932,
prosinec 21.]
Držení, při krádeži 231 (342)
Dříví, jeho uložení na místech nebezpeč
ných ohněm, viz sen o
Duchovní, jeho odkázání do duchovního
ústavu korrekčního [1869, červen 7.]
- , jeho vazba [1869, srpen 7.]
- , sesazení s prebendy následkem odsouzení 111 (106)
- , úmyslné ublížení jemu na těle 208 (303)
- , urážka jeho 190 (259),220 (323)

-,
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zneužívání kazatelny 190, 191 (260)
omluvitelného omylu 89 (87), 218
(321), 222 (326), 223 (326)
pravdy při urážkách na cti (tiskem) ~9
(87),217{32D), <2'l8~-f-321), 223 (326)
vyloučen při urážkách presidenta republiky 147 (164)
Důkazy, volné uvažování o nich 209 (303)
Důtka 85 (83), 109 (101), 111 (105)
- přísná 111 (105)
Důvod státního trestání 6, 7 (6)
Důvodné obavy viz o b a v y
Dvojnásobné manželství viz man ž e 1ství
-

Důkaz

E
Edikt praetorův 14 (12)
Eklekticismus 8 (6)
Eklektikové 8 (6)
Elektrická energie viz e n erg i e
Elektrický proud, viz e n erg i e e 1 e kt r i c k á; krá d e ž
Elektrisace soustavná, státní podpora [1919,
červenec 22.]; [1921, červenec 1.]; [1932,
červenec 1.]
Encyklopedisté 16 (14)
Energie elektrická 231 (342)
Erár, jeho zkrácení na poplatku z převodu
243 (355)
Erby, jich zrušení 174 (223)
Error in obiecto viz o myl v pře dmětu

- in persona viz o myl v pře d m ě t u
Etika II (9),39 (43),54 (53)
Evidence pobytu podmíněně odsouzených
117, 118 (115)
- - - propuštěných 119 (1l7)
- soudních provinilců [1922, červenec 14.]
Exces 73 (73), 82 (81)
Exekuce, její maření 154 (179), 157 (187),
239 (351), 241 (352); [1883, květen 25.]
Exempce procesní 24 (24), 25 (24)
Expiatio -13 (12)
Exsecratio capitis 13 (12)
Exteritorialita 25 (24)
Exteritoriální osoby, jich zločin viz
osob y
Extradice viz vyd á v á n í z 1 o čin c ů

F
Falešná udání, v opovědním lístku, viz
lístek
Falešné jméno, stav, charakter, jeho podvodné si osobování viz o s o b o v á n í
- zprávy, jich rozšiřování při volbách viz
vol by
Falsum 14 (12)
Falšování peněz viz pad ě 1 á ní

-

veřejné

listiny 156 (182),242 (355), kolku,
známky, veř. ústavem zavedených,
viz také .k o 1 k y; 1 i s t i n a v e ř e jná; pečeť; známka
- voleb viz vol b y
Feuerbach, (1735-1833) jeho teorie 7 (6)
Filosofie právní 6 (6)
- - , její dějiny 6 (6)
- osvícenská 20 (16)
- Hegelova 52 (51)
Filosofové osvícenští 16 (14)
Firma, právo užívati jí k označení zboží
226 (334)
Fond chudinský, propadají mu peníze, zboží,
nářadí 108 (101), 110 (102)
- zemský sirotčí 105 (99)
Fonogramy viz tel eg r a m y
F orm.y viny viz v i n a
Fotografická díla, právo původské, viz
díl a; pod o b i z n y
Furtum possessionis 231 (342)
- usus 232 (342)
Fysika 30 (29)
Fysiologie 30 (29), 39 (43)

-

pečeti,

-

povinné dětské obrny, lethargického zá10.]

nětu a paratyfu [1927, listopad
- chřipky [1920, duben 14.]

- vodnatek, planých neštovic [1920,
leden 24.]
Hlava cizího státu, útok na její čest 220 (323)
- státu, útok na její život 28 (27)
Hlídači lesní, jich ochrana 148 (168)
- polní, jich ochrana 148 (168)
- , úřední jejich postavení [1872, červen 16.]
- , zevnější jejich označení [1887, květen
29.]
Hluchoněmí: 41 (44)
Hodnocení: normativní 46 (47)
- právní 45, 46 (47)
- při vině 45 (47)
- psychické stránky jako viny 46 (47)
- vnější stránky jako deliktu 46 (47)
Hodnota ukradeného zboží 232 (342)
Holubi poštovní [1923, prosinec 20.]; [1924,
únor 21.]
- - , ohrožování bezpečnosti republiky jich
užíváním 144 (158)
Homosexualita viz s mil s t v o pro t i
přírodě

G
Glosátoři italští 15 (13)
Gross, Hans, (1847-1915) zakladatel kriminalistiky 5 (4)
Gu'vernér podkarpatské Rusi viz ú k 1 ad y; viz též čin i tel é úst a v n í

H
Hádka s osobou vrchnostenskou 150 (171)
Hájení práva 13 (ll)
- zvěře [1929, červen 25,]; [1929, srpen
28.]; viz také zákon honební
Hanění veřejná 150 (173); viz též
poml uva
Hanobení národa 138 (142)
národní menšiny 138 (142)
- Nár. Shromáždění 138 (142)
- republiky 138 (142)
- sněmovny 138 (142), 147 (166)
Havrani, jejich škodlivost [1917, listopad 14.]
Hazardní hry viz hry
Hegel (1770-1831), jeho filosofické názory 7
(6)
Herbart (1776-1841), jeho filosofické názory 7 (6)
Historie práva trestního II (9)
Hlasování, jeho falšování při volbách 182
(239)
- soudců, zakázané jeho uveřejnění 154,
155 (180)
- ve sněmovně 24 (24)
Hlášení viz o p o v í dán í
- policejní [1857, únor 15.]

Honební zákon viz z á k o n
Honění postrkem viz p o str k
Horní zákon viz z á k o n hor n í
Hornictví, jeho provozování 196 (274)
- , účast zaměstnanců na správě dolů [1920,
únor 25.]
Hospodář, jeho povinnost při shluknutí
150 (171)
Hospodářství, společenstva pro napomáhání jim [1873, duben 9.J
Hospodářství uhelné, jeho úprava 36
(38); [1920, duben 9.J; [1920, listopad
6.J; [1922, prosinec 22.J
- , trestní ustanovení 203 (292)
Hostinský, jeho trestnost při zastavení ulice
vozy, 197 (279)
Hostinští, dávání příležitosti ke smilstvu
185 (245)
Hovězí dobytek, plícní jeho nákaza, viz
nákaza plícní
Hračky, obchod jimi 194 (266)
- zdraví škodlivé 194 (267); [1931, červen
19.]
Hraniční
mezníky, jich ochrana viz
mezníky
Hrdelní řád viz řád h r d e 1 n í
Hroby, jich otvírání 188 (252), 231 (342)
Hrubá neslušnost, přestupek viz
n eslušnost
Hry sportovní, beztrestnost zranění při nich
20 (16)
- zapovězené, hazardní 205 (298), [1840,
říjen 16.]; [1841, srpen 26.]
Hypnosa, důvod vyviňující 41 (44)
Hysterie 44 (46)
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CH
Chabrus 242 (354)
Charakter falešný, podvodné jeho si osvojování 156 (181); viz též o s o b o v á n í
- pachatele, nehodnotný úsudek o něm
31 (31)
Chmel, jeho povinné známkování [1921,
srpen 12.]; [1922, srpen 8.]
Choroba duševní 40 (43), (44), 44 (46), 85
(83)
Chtění výsledku viz v Ý s 1 e dek
Chudoba, tísnící, polehčující okolnost viz
okolnosti
Chytlavé věci, jich uschování, viz věc i

I
Imperativ kategorický 6 (6)
Imunita poslanecká 24 (24), 81 (80)
Indeterminismus 7 (6), 8 (6)
Individuum, jeho ochrana 20 (16), 90 (88)
- mravné 9 (6), 96 (92)
- , ochrana společnosti proti němu 38, 39
(42)
- ostatním rovné 9 (6)
- svobodné 9 (6), 96 (92)
lniurie, těžká 14 (12)
Inkvisice 32 (32)
Inspekce báňská [1934, červenec 10.]
Inspektoři živnostenští [1883, červen 17.]
Instituce právní, podmínky jejich trvání
10 (8)
- , podmínky jejich vzniku 10 (8)
- , podmínky jejich zániku 10 (8)
Instrukce služební 100 (95)
Interdictio, aquae et ignis 14 (12)
Interpretace viz v Ý k 1 a d

přípravné 69 (68),130 (131),153 (179),
193 (265)
- - podle zákona na ochranu republiky
135, 136 (139, 140), 136 (141), 140·
(146), 142 (152), 142 (153), 143 (157),
143 (158), 146 (162)
- trestné 31, 32 (32),53 (51, 52)
- typické 32 (33)
- úmyslné 47 (48), 51 (50), 53 (51, 52),
55 (54), 63 (61), 82 (81)
- zaviněné 31 (31), 51 (50), 53 (51)
- zlomyslné 97 (93)
- - za okolností zvláště nebezpečných
192 (263), 207 (302)
Jízda, neopatrná 196 (274)
- neopatrná, rychlá, její trestnost 198 (280)
- rychlá 61 (60),66 (64)
- železniční, úmyslné zanedbání
povinnosti při provozování 192 (264), 198
(280)
Jméno, falešné, podvodné jeho si osvojování viz o s o b o v á n í
- , práyo užívati ho k označení zboží 226
(334)
- republiky, jeho potupení 147 (165)
Jmění cizí, jeho zkrácení 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 244 (348 až
355)
- , jeho konfiskace viz k o n f i s k a c e
- , jeho soupis za účelem uložení majetkové
dávky [1919, únor 25.]; [1919, březen
20.]; [1919, červenec 7.]
Jurisdikce kriminální 14 (12)
Justice kabinetní 17 (14)

-

K
Kabel

podmořský,

jeho

poškození

162

(201); viz také lana telegrafní

J
Jámy vlčí viz z n a m e n í v Ý str a ž n á
Jazyk, jeho ochrana 138 (142)
Jed, nepovolený obchod jím 198 (280);
[1876, duben 21.]
- , předpis pro živnostníky, ho používající
197 (279)
- viz také o b c hod
Jednání kulposní 53 (51), 55 (54), 82 (81),
195 (271)
- lidské, jeho determinovanost 8 (6)
- lstivé 242, 243,244 (355)
- nebezpečné 65 (62),196,197,198 (274 až
280)
- nedovolené 52 (51)
- právní, způsobilost k němu 38, 39 (42),
42 (45)
- - , nezpůsobilost k němu 42 (45)
- protiprávné 17 (14), 30, 31 (30-32), 52
(51), 77 (76), 81 (80),83 (82)
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Kamna, odpovědnost za jich bezpečnost
198 (282)
- viz též top e n í
Kamnář, odpovědn0st za stavění kamen
198 (282)
Kandidatura volební, její překážení 182
(239)
Kant Em. (1724-1804) 96 (92), jeho filosofické názory 6 (6)
Kartely [1933, červenec 12.]
- , provinění proti omezením jejich volnosti
203 (294)
Karty, falešné viz hry
Kausalita (kausálnost) viz s o u v i s los t
kausální
Kausální souvislost viz s o u v i s los t
kausální
Kazatelna, její zneužívání duchovním viz
duchovní
Kázeň, domácí 105 (99)
Klamavé označení díla původcovským

právem chráněného viz p r á v o p ů
vodcovské
Klasifikace formální 127 (127)
- , její význam 127 (127)
- materiální 127 (127)
- Nettelbladtova 128 (128)
- podle jiných obecných znaků trestného
jednání 130, 131, 132 (131)
- podle zll1ku protiprávnosti 128, 129
(129 )
- zákonná 127, 128 (128)
Klasicisté, jejich boj s positivisty 4 (3)
Klatba 13 (ll), 15 (13)
Klausule belgická, atentátová 28 (27)
Klenoty, obchod jimi viz o b ch o d
Kleptomanie 83 (82)
Klouzání zakázané 198 (280)
Kllleti, viz s o u d k met s ký
Knihovny, odvádění povinných výtisků
175 (226)
Knihy obchodní, jich zfalšování, odstranění 240 (351)
- , nedostatečné jich vedení 240 (351)
Knížky čelední a pracovní, jich odstranění
[1919, říjen 17.]
- vkladní [1924, říjen 30.]; [1932, duben
21.]; [1932, duben 25.]
Koaliční zákon [1870, duben 7.]
Kočí, jeho dozor na koně 197 (279)
- jeho trestnost za rychlou jízdu 198 (280)
Kojení, námezdné, částečný jeho zákaz 211
(309); [1924, červenec 3.]
Kojné, jich trestnost 211 (309)
Kolkova dIa, nedovolené jich dělání, užívání 160 (194), 161 (197)
Kolky, veřejným úřadem zavedené, jich 1l1podobování, falšování 156 (182)
Kolonie, nucené pracovní 93 (90), 103
104 (98); [1929, červen 25.]
- - - , její nepřípustnost u mladistvých
112, 113 (106)
Kolportáž viz t i s k o p i s
KOllliníci, odpovědnost za věci ohněm ohrožující 199 (282)
KOlllÍny viz k a mna
Komise senátní 14 (12)
- pro výkon trestu [1872, duben 1.]; [1902,
prosinec 4.]; [1905, únor 28.]; [1905,
březen 4.]; [1907, červen 2.]; [1909,
srpen 13.]
KOlllory lékařské [1929, červen 28.]
- obchodní a živnostenské, jejich organisace [1868, červen 29.]
KOlllplot 75 (75), 130, 131 (131), 146 (162)
- podle zákona na ochranu republiky 75 (75)
- podle zákona o třaskavinách 75 (75), 153
(179), 193 (265)
- podle zákona o válečné lichvě 237 (349)
KOlllposice 14 (12, 13); viz také s y sté m
komposiční

Konání 33, 34 (35), 64 (61), 130 (131),
ln (219), 206 (299)
- jako příčina 60,61 (60)
- , rozdíl od opomenutí 51 (50)
Koně viz k očí
- evidenční, jich požadování pro účely vojenské 180 (237)
Konfiskace jmění 110 (104)
- - , přípustnost dle lichevního zákon"
238 (349)
Kongresy kriminálně antropologické 4 (2)
Konkurence ideální (formální, jednočinná)
78 (78), 79, 80 (79), 140 (146), 142 (155),
150 (170), 170 (214), 193 (265),207 (302),
227 (335), 233 (342)
- , její druhy 78,79 (78)
- , - pojem 77, 78 (77)
- , - trestání 79, 80 (79)
- legálná (zákonná) 78,79 (77, 78)
- několika zločinů, okolnost přitěžující
79 (79)
- přečinů nebo přestupků 79 (79)
- reální (materiální, vícečinná) 78 (78),
79, 80 (79)
- trestného činu mladistvého s tr. činem
později spáchaným 79 (79)
- trestných činů 77, 78, 79, 80 (77, 78,
79), 14p (163)
- zákonů trestních 78 (78)
- zločinů s přečiny, přestupky 79 (79)
Konkurs viz úpa dek
Konkursní řízení viz rej d y
- řád viz řád
Konnexita objektivní 221 (324)
- subjektivní 221 (324)
Konsulové viz e x t e rit o r i a 1 i t a
Konvence opiová mezinárodní [1912, leden
23.]; [1923, květen 29.]; [1925, červen
18.]; [1934, březen 7.]
Korporace, veřejné násilí proti nim 148
(167),177 (229)
- zákonně uznané, trestní stíhání jejich
urážek 214 (314), 219 (323)
Kořistění obecně nebezpečné 203, 204,
205 (295-298), 243 (355)
- z válečných poměrů 205 (297)
Kosmetické prostředky viz pro s tře d k Y
Kostky, falešné, viz hry
Kotle parní, jich poškození 196 (274)
- - , jich zkoumání [l871, červenec 7.]
Koupání, zakázané 198 (280)
Koupě podezřelého zboží 234, 235 (345);
viz také pod Í 1 TI i c tví
- překotné a hromadné 141 (147)
Kouření tabáku na místech ohněm nebezpečných 198 (282)
Kovové slllěsi, jich používání, při zacházení
s potravinami, kosmetickými prostředky,
při dětských hračkách 194 (266); [1931,
červen 19.]
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č k y; pot r a v i n y;
kosmetické
Krádež, definice 32 (34), 231 (342)
- dříví z lesa 232 (342)
- elektřiny 21 (17), 231 (342)
- hlavy rodiny, na členech této 234 (344-)
- kapesní 232 (342)
- mezi příbuznými vzdálenějšími 234 (344)
- na dobytku s pastvy 233 (342)
- - místě zasvěceném 232 (342)
- - mrtvolách, pohřebištích, hrobech 231
(342); viz také hroby; mrtvoly;

-

-

viz také hra

prostředky

pohřebiště

- rolním nářadí s pole 233 (342)
- rybách v rybníce 233 (342)
- spoluvlastnictví 231 (342)
- - úrodě s pole, ovoci 233 (342)
- - věcech k službám božím zasvěcených
232 (342)
Krádež na věcech zamčených 232 (342)
- násilná 232 (342)
- - , rozdíl od loupeže 232 (342)
- noční 14 (12)
- , ohrožení jí 199 (283)
- osob služebných 233 (342)
- po dvojnásobném potrestání 233 (342)
- , podílnictví na ní 73 (72), 234, 235 (345);
viz též pod í.l nic tví
- , pokus 233 (342)
- , poměr k loup~i 235 (347)
- , - - pychu lesnímu, polnímu 231 (342)
- se zbraní 232 (342)
- , spoluvina na ní 233 (342)
- v tísni 232 (342)
- ve společnosti 232 (342)
- , výjimečný návrh na potrestání pro přestupek 232 (342)
- , výjimečné snížení trestní sazby 232
(342) [1921, prosinec 22.J; [1929, bře
zen 31.J
- zástavních lístků [1840, květen 15.J
- ze zvyku 233 (342)
- , zločin 34 (37), 232, 233 (342)
- , - z nebezpečnější povahy skutku 232
(342)
- , - - vlastnosti pachatelovy 232 (342)
- , - - - věci ukradené 232 (342)
- , - - vyšší hodnoty 232 (342)
- zvěře 233 (342)
- živnostníků, učedníků, nádeníků 233
(342)
Krida viz úpa dek
Kriminalistika 5 (4, 5)
Kriminální antropologie viz
a n t r 0pologie kriminální
- politika viz pol i t i k a k r i min á 1 n í
- sociologie viz s o c i o log i e k r i m in á 1n í
statistika viz s t a t i s t i k a k r i m in á 1n í
-
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Kriminologie, její předmět 3-9 (1-6)
- její rozčlenění 3-9 (1-6)
Krvesmilstvo viz s mil s t V o
Krysy, zákon o nich, platný na Moravě
[1918, únor 2.J
Křivá přísaha viz pří s a h a
Křivé obvinění viz o b v i n ě ní
- svědectví viz s věd e c tví
Kulpa 61 (60), 196, 197 (274, 275, 276),
219 (322), 229 (340); viz také cul pa;
nedbalost
Kulturní rostliny, zkoušení jich odrůd,
viz od r ů d y
Kuplířství, zločin 185 (245)
- , přestupek 185 (245)
Kupony, jich padělání, porušení 159 (194)
Kvalifikace trestného činu 21 (17)
Kvalifikovaný pokus viz p o k u s

L
Lana telegrafní, podmořská 27 (25), 162
(2'()1); [1888, březen 30.J
Lantfrýdy 15 (13)
Léčebná vína viz vín o
Léčiva, nedbání předpisů pro jejich uschování, připravování, vydávání 196 (275),
197 (279)
- , neoprávněný jejich prodej 198 (280);
[1876, duben 21.J
- , speciality, obchod jimi v lékárnách [1926,
únor 19.J
Léčky viz z n a m e n í v Ý str a Ž n á
Leges Corneliae 14 (12)
- Juliae 14 (12)
Legionáři, propůjčování míst jim [1919,
červenec 24.J
Lehkomyslnost 54 (52), 157 (186), 229, 230
(340), 236 (348)
Lékárnictví, jeho úprava [1906, prosinec
18.J
Lékárník, jeho provinění z nevědomosti
196,197 (275)
- vyjevování tajností nemocných 212 (311)
- viz též jed; I é kár n y; 1 é k Y
Lékárny, jich práva vzhledem k obchodům
se zbožím materiálným [1883, září 17.];
[1886, červen 17.J; [1895, prosinec 8.]
- , veřejné jich provozování 196 (275);
[I9U, květen 27.]
- , zavinění při jich provozování 50 (50)
Lékař, jako subjekt svedení ke smilstvu 184
(245)
.
- , jeho provinění z nevědomosti 196, 19'7
(2'75)
- , jeho spoluvina při souboji 211 (308)
- , jeho zavinění 50 (50)
- , vyjevování tajností nemocných 212, 213
(311)
- , výkon jeho prakse [1928, červen 28.]

- , zanedbávání nemocných jím 197 (275,
279)
Lékařství zubní [1920, duben 14.]; [1920,
prosinec 17.]
Léky, neoprávněný jich prodej 198 (280)
Les, zahájený 232 (342)
Lesní pych viz p Y c h; viz též krá d e ž;
lesy
- zákon [1852, prosinec 3.]
Lest, podle zákona o vkladních knížkách a
akciových bankách 200 (287)
- při podvodu 242, 243, 244 (355)
- při únosu 170 (216)
Lesy, prozatímná jich ochrana [1928, únor
29.]; viz též krá d e ž
Letadla, jich požadování pro účely vojenské
180 (237)
- ochrana zřízenců 230 (340)
- trestní odpovědnost vpříčinějich 230 (340)
- vojenská 25 (24)
Letectví [1925, červenec 8.]; [1930, duben
2.]; viz také 1 e t a dIa
Lex artis 52 (50)
- Calpurnia de repetundis 14 (12)
- Sempronia 14 (12)
Lhůta zkušebná, viz dob a z k u š e b n á
- , její počátek 21 (19)
- promlčecí 86 (83), 87 (83), 88 (84), 114
(108)
- promlčecí podle zák. o ochraně cti 220
(324)
- žalob ní 87 (83)
- žalobní podle zák. o ochraně cti 221 (324)
- - - - autorského 225 (330)
Liberalismus 9 (6)
Lichva bytová 237 (349); [1914, říjen 12.]
- obecná 236 (348), 237 (349)
- po živnostensku provozovaná 236 (348)
- úvěrová 236 (348)
- válečná, její trestání 205 (297), 237, 238
(349); [1919, říjen 17.]; [1924, duben
25.]; viz také k o ř i stě n í
- věcná 236 (348)
- viz též s lov o čes t n é; pal i ch va
Lis tiskařský, jeho výrobky 37 (40)
Lístek opovědní, falešná udání v něm 244
(355)
- trestní 123 (126)
Listina, její zmaření neb zneužití úředníkem
244 (355)
- její zničení, odstranění, porušení nebo
padělání 142 (155)
- soukromá, její padělání, zfalšování 156
(182)
- ústavní československá [1920, únor 29.]
- veřejná, její napodobování, falšování 58
(56), 156 (182), 157 (188), 242 (355)
- viz též pro rad a
Listiny volební, jejich přivlastnění a zadržení 182 (239)

Listky zástavní, jich krádež [1840, květen
15.]
Listovní tajemství viz
taj e mst v í
Listy zástavní, obilní 241 (353), [1933, červen 28.]
Liszt v., Franz (1851-1919) 4 (3), 8 (6)
Literatura, ochrana jejích plodů 37 (40)
Literární díla, jich ochrana, viz díl a;
právo původcovské
Litost účinná 69 (69)
- - dle zákona alimentačního 187 (250)
- - dle zákona na ochranu republiky 89
(86), 134 (134), 142 (153), 143 (157),
146 (162)
- - dle zákona o třaskavinách 89 (86),
193 (265)
- - při krádeži 89 (86), 235 (346)
- - při podílnictví na krádeži 235 (346)
- - při podílnictví na zpronevěře 235
(346)
- - při souboji 89 (86), 211 (308)
- - při urážkách na cti tiskem 89 (86)
- - při zpronevěře 89 (86), 235 (346)
- - při žhářstVÍ 89 (86),230 (341)
- - vyloučena při loupeži 235 (347)
- - vyloučena při podílnictví na loupeži
235 (347)
Lodi celní 24 (23)
- námořní 24 (23)
- obchodní 24 (23), 26 (25)
- státní 24 (23)
- válečné 24 (23), 25 (24)
- viz také v 1 a j k a; rej st ř í k; d oprava
Lombroso C. (1836-1909), psychiatr, zakladatel kriminální antropologie 3 (2)
Loupež, 78 (77), 97 (93)
- lidí 53 (52)
- pojem 235 (347)
- podílnictví na ní, viz pod í 1 nic tví
- poměr ke krádeži 235 (347)
- poměr ke krádeži násilné 232 (342)
- poměr k vydírání 78 (78), 235 (347)
Loupežná vražda viz v r a ž d a
Lstivé předstíráni, jednání viz 1 e s t
Lucida intervalla 40 (44)
Luxuria viz z p u p n o s t

M
Majestas Carolina 15 (13)
Majetek cizí, jeho odnětí 231, 232, 233,
234, 235 (342-347)
- cizí, jeho poškození 229, 230, 231
(340, 341)
- , jeho konfiskace podle lichevního zákona
238 (349)
- , místopřísežné seznání jeho v pozůstalost
ním řízení 151 (177)
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polní, jeho ochrana v Čechách [1875,
říjen 12.]
- , - - na Moravě [1875, leden 13.];
[1894, duben 22.]
- - - ve Slezsku [1875, červen 30.];
pozemkový, jeho příděl [1920, leden 30.]
- , velký, jeho zabrání, zákon 39 (42);
[1919, duben 16.]; [1919, červenec 11.];
[1921, březen ll.]
- , - , provinění proti jeho zabrání 202,
203 (291)
Makovice, užívání jich odvaru při dětech
197 (277)
Mandát poslanecký, jeho výkon 24 (24)
Manželé, jich vzájemné zlé nakládání 209
(305)
Manželství dvojnásobné 183 (240)
- nedodržení jeho přípovědi viz z m r h á n í
- neplatné, nucení dítek k němu 184- (242)
- nezákonné, vstup v ně bez dispense 183
(242)
Margarin, obchod jím 194 (270)
Maření exekuce, viz e x e k u c e
- ochranných opatření viz o pat ř e n í
ochranná
- při požadování dopravních prostředků viz
prostředky dopravní
Máslo, obchod jím 194 (270); [I901, říjen
25.]; [1902, únor l.]; [1902, červen 5.]
MastičkářstvÍ 198 (280)
Materiál válečný, jeho dopravení do ciziny
bez dovolení 143 (l58)
Membrum ruptum 14 (12)
Měna československá, její ochrana 16 O, 161
(196); [1923, prosinec 14.]; [1932, čer
venec 15.]; [1934, červen 19.]; [1924,
únor 29.]; [1924, srpen 29.]; [1928, prosinec 28.]; [1931, říjen 2.]; [1931, říjen
16.]; [1932, leden 18.]; [1932, únor 11.];
[1932, červenec 15.]; [1932, červenec
28.]; [1933, březen 30.]; [1934, červenec
8.]
Méněcennost duševní viz pří čet n o s t
Menšina národní, její ochrana 170 (213)
Metoda kausální 10 (8)
přírodovědná u
kriminalistiky 5 (4),
5 (5)
- u kriminální antropologie 3 (2), 5 (5)
- - u kriminální sociologie 4 (3), 5 (5)
Metodologie právnická II (8, 9), 46 (47)
Mezidobí, jasné 40 (44)
Mezinárodní jednota kriminalistická, její
význam 4 (3)
- - , - založení 4 (3)
právo viz p r á v o mez i n á rod n í
trestní právo viz p r á v o t r e s t n í
mezinárodní
sjezdy kriminalistické viz k o n g r esy;
sjezdy
soudní dvůr, stálý 23 (21)
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Mezipříčina

63 (61); viz také s o u v i slost kausální
Mezníky, jich odstranění, přesazení 157
(188), 242, 243 (355)
- , jich ochrana [1921, červen 30.]
Milost, její udělení presidentem republiky
85 (83), 98 (93), 112 (106), 119 (117);
123 (126)
Mimořádné právo zmírňovací viz p r á v o
-

zmírňovací
přeměňovací
měňovací

právo

viz

p rávo

p

ř

e-

Mince, jich pozlacování, postříbření, padě
lání bez podvodného úmyslu 161 (197)
- padělané, pozměněné, zlehčené, jich
udávání viz pen í z e
Mír domovní, jeho rušení 172 (221)
- obecný, jeho rušení viz ruš e ní
- pozemní, jeho rušení 172, 173 (221)
- v republice, jeho ohrožování 140 (147)
Míra nepravá, její užívání v živnosti 204,
205 (296)
Míry boží 15 (13)
- , měřicí nástroje, pro potraviny, obchod
jimi 194 (266)
- , - - - zdraví škodlivé 194 (267)
- nepravé, jejich užívání v živnosti
204 (296), 242, 243 (355)
- zemské 15 (13)
Mísení se do úředního úkonu 150 (172,
173)
Místní meze zákonů trestních viz p ů s o bnost místní
- působnost trestních zákonů viz p ůsobnost místní
Místní prohlídka viz pro h I í d k a
Místo spáchaného činu 23 (21), 24 (23)
Mistři, jich zlé nakládání s učedníky 209
(305)
- stavitelští, zedničtí, tesařští viz řád Y
požární
Mládež, sociální péče o ni 97 (92)
- , tiskopisy ji ohrožující [1934, listopad 9.]
- , trestní soudnictví nad ní 25 (24), 35 (37),
40 (43), 42 (45), 52 (51); [1931, březen
11.]; [1931, prosinec 11.]
- viz též m I a d i s tví; n e d o s pěl í;
odsouzení podmínečné; soudy
poručenské

Mladiství, jich nedovolená doprava do ciziny 187 (249)
- , jich vazba 88 (85)
- , omluvitelná neznalost právních předpi~ů
u nich 58 (56), 85 (83)
- , podmíněné odsouzení 43 (45)
- , podmíněné propuštění 120 (120)
- , pojem, jich trestnost 40 (43),42 (45)
- , trest zavření 35 (37)
- , upuštění od potrestání 42 (45), 52 (51),
58 (56), 85 (83)

- , zákaz rozšiřovati tiskopis mezi nimi 175
(226)
- viz též d o z o r och ran n ý; o d s o uz e n í; o hro ž o v á n í; o pat ř e ní;
p é č e oml a d i s tvé ho; pol e pšovny; promlčení; propuštění;
rad y d o z o r čí; t r e s t z a vře n í;
tresty kárné; trest
peně
žit ý; t r e sty v e dle j š í; u v eř e j n ě n í; v y h o š t ě n í;
v Ý c h ov a; v Ý k o n t r e s t u; z a říz e n í
pomocná
Mladistvý věk (do 18 let) 42 (45), 175 (226),
187 (249, 251)
- - (do 20 let) 43 (45)
- - viz též v ě k; ml á d e ž; n e d os pěl Ý
Mlčelivost, porušení její podle zák. kartelového 167 (210)
- porušení povinnosti k ní kmetem 155
(180)
- - povinnosti k ní ve věcech daňových
158 (191)
- viz též taj e mst v í, taj n o s t
Mlýnské výrobky, zákaz termínového obchodu viz o b c hod t e r m í n o v Ý
Moc branná 180 (235)
- - , trestní stíhání její urážky 214 (314),
220 (323)
- disciplinární 163 (202)
- - nad trestanci [1860, červenec 4.];
[1882, leden 13.]
- - sněmovny 24 (24)
- mimořádná 32 (32), 65 (63), 137 (141),
149 (169)
- otcova nad rodinou (patriarchální) 13
(ll), 104, 105 (99)
- politická senátorského stavu 14 (12)
soudní vrchnoporučenská 105 (99)
- státní absolutistická 16 (13, 14)
- - , její orgány 129 (130)
- - soudní 31 (32)
- - výkonná 31 (32)
- úřední, její zneužití 163, 164 (204),
164 (207)
- válečná 164 (204), 168 (210)
- vojevůdcova 13 (ll)
- výkonná, její nařízení 20 (16)
- zahraniční 53 (52)
- zeměpanská 14 (13), 15 (13), 95 (92)
Monomanie 83 (82)
Monopol radiotelegrafní, jeho porušení
162 (199)
- státní, mincovní 158 (194)
- telegrafní, jeho porušení 161,162 (198)
- výbušných látek [1919, červenec 15.];
[1920, listopad 8.]; [1922, květen 30.]
Monopoly soukromé [1933, červenec 12.]
Montesquieu (1689-1755) 16 (14), 17 (14),
96 (92)

Mor skotu [1921, leden 20.]
- vepřů viz pád dob y t k a
Mosty, svévolné jich poškození 192 (263)
Mošt vinný viz vín o
Motiv 53 (52)
- jednání 53 (52); viz také ú mys 1
Motivy zákona 10 (8)
Motorová vozidla viz voz i dIa
Mravopočestnost 41 (44)
- , hrubá její urážka 186 (247)
- viz také u r á ž k a
Mravy, dobré, soutěže, jednání proti
nim 227 (336), 228 (337), 243 (355)
Mrtví, porušení piety k nim 188 (252,253)
Mrtvoly, řád o jejich ohledání pro Čechy
[1894, červenec 1.]
- , - - - - - Moravu [1892, srpen 2.]
- , - - - - - Slezsko [1877, září 25.]
- , zlé nakládání s nimi, jich odcizení 188
(252), 231 (342)
- , zneuctění jejich popele 188 (253), 231
(342)
Msta bohů 13 (ll)
- krevní 13 (ll), 14 (12)
Mumie 231 (342)

N
Náboje, jich označování [1931, prosinec 17.]
Náboženská sekta viz s e k t a
Náboženské společnosti, jich urážka 214
(314)
Náboženský služebník, jeho urážka 190
(259)
-- - viz též d uch o v n í
NáboženstvÍ, jeho ochrana 138 (142), 189
(255)
- , jeho rušení 189, 190, (255, 256,257)
- , jeho zlehčování 190 (259), 233 (342)
- , věda o něm II (9),39 (43)
- viz též ruš e n í o b e c n é h o mír u
Náčelník cizího státu, jeho exteritorialita 25
(24)
Náčiní jídelní, obchod jím 194 (266)
- jídelní, zdraví škodlivé 194 (267)
Nadávky neveřejné 215 (316)
- veřejné 215 (316)
Nádeníci, jich krádež 233 (342)
Nádobí k vaření, k uschování potravin, obchod jimi 194 (266)
- zdraví škodlivé 194 (267)
Nadržování v příčině přečinu, přestupku
154 (179)
- věřiteli 239 (351)
- vojenským zločincům viz voj e n s k é
zločiny
zločincům, zločinu

72,73 (72), 140 (145),
li'il (1'1',6), 1-5:J,154 {l79 ),243 (355)
Náhrada škody vzniklé velezradou [1915,
červen 9.]
-
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osobám neprávem odsouzeným [1918,
21.]
Náhradní trest viz t r e s t
Nájemníci, jich ochrana [1934, březen 24.]
Najímání vojska, nedovolené, viz voj s k o
Nákaza plícní, hovězího dobytka, její zamezení, potlačení 195 (273); [1892, srpen
17.]; [1909, srpen 6.]
Nakládání s člověkem jako s otrokem 153
(179)
- zlé 172 (219), 215 (316)
- - mezi manželi 209 (305)
- - s bohoslužebným nářadím 190 (257)
- - s mrtvolami 188 (252)
Nakladatel, zanedbání povinné péče 174
(225), 223 (326)
- viz také o p o m e n u t í
- viz také vyd a vat e 1
Nakladatelská smlouva viz sml o u v a
Nález viz věc n ale z e n á
- , jeho zatajení 244 (355)
Nálezy zeměpanských politických a policejních úřadů [1854, duben 20.]
- biskupské, jich vykonávání [1869, červen
7.]
Nápoje alkoholické, zákaz jich podávání 188
(254); [1922, únor 17.]
Napomáhání k vojenským zločinům viz
vojenské zločiny
- náboženské sektě 191 (261)
Narkotika, jich užívání 196 (274)
Národ, národní menšina, jich hanobení viz
han o b e n í; m e n š i n a
Národní shromáždění, zastavení běhu
promlčecí lhůty proti jeho členům, viz
-

-

březen

promlčení

- viz též s hro m á ž d ě n í; s n ě
movna
Národnost, její ochrana 138 (142)
Nářadí, k bohoslužbě zasvěcené, zlé s ním
nakládání 190 (257)
Nařízení kancelářská 15 (13)
- úřední, jich zlehčování 156 (183)
- výkonné moci 20 (16)
- , vyhlašování jejich [1919, březen 13.]
Násilí dle zák. na ochranu rep. 134 (134),
140 (146)
- fysické 171 (218)
- proti korporacím 17'7 (229)
- proti ústavním činitelům 146 (163); viz
také čin i tel é úst a v n í
- při krádeži 232 (342)
- při loupeži 235 (347)
- při násilném smilstvu 184 (243)
- při únosu 170 (216)
- při vydírání 171 (218)
- psychické 171 (218)
- veřejné proti korporacím 148 (167)
- veřejné proti osobě vrchnostenské 149,
150 (170)
-

Násilné smilstvo viz s m i I s t v o
- vztažení ruky 149, 150 (l69, 170)
Násilnosti proti jednotlivci, popuzování
k nim 138 (142), 189 (255)
- proti jednotlivým skupinám obyvatelů,
popuzování k nim 138 (142), 189 (255)
Následky odsouzení, čestné 37 (39),85 (83);
viz také o d s o u z e n í
- - , zákonné 34 (37), 36 (39)
Nástroje měřicí pro potraviny, obchod jimi
194 (266)
- - - - , zdraví škodlivé 194 (267)
- k padělání, porušení, zlehčení peněz 159
(194)
Nauka o nedbalosti 46 (47)
- o omylu 53 (51), 68 (67)
- o positivním trestním právu 6 (6)
- o společenských zjevech 9 (6)
- o trestním právu formálním 12 (10)
- o trestním právu hmotném 12 (10), 32 (34)
- o trestním řízení 36 (38)
- vězeňská 5 (3)
Návěstí, jeho zřejmost, porušení povinnosti 238 (349)
Návod 71, 72 (70, 71, 72), 74 (73), 79
(78), 138 (142), 139 (143), 193 (265),
237 (349)
- při vojenském zločinu 140 (145)
Návodce 71, 72 (71), 73, 74 (72, 73), 139
(143), 145 (160), 211 (308)
Návrat neoprávněný člena býv. panovnické
rodiny 167 (210)
- - vyhoštěnce 154 (179)
- - vypovězence 154 (179)
Názor světový 39 (43)
Názory filosofické na stát 6 (6), 7 (6)
- - na právo 6 (6)
- - soudcovy 6 (6)
Názvy nevhodné, jich odstranění [1920,
duben 14.]
Nebezpečí abstraktní 192 (262), 197 (279),
198, 199 (280,282,.283), 205 (298), 230
(340)
- , jeho normální mír:! 50 (50), 51 (50), 210 .
(307)
- , jeho pojem 64, 65 (62)
- konkretní 192 (262), 197 (279), 198,
199 (282, 283), 230 (340)
- objektivní 64 (62), 67 (65), 69 (68)
- subjektivníM, 65 (62), 69 (68)
- války, vydání republiky v ně viz vál k a
- viz také ,n e bez peč e n s tVÍ; P o k u s
Nebezpečenství, jeho způsobení z nedbalostí 49 (49), 50 (50)
- pro život, zdraví, tělesnou bezpečnost,
majetek 196-199 (274-283)
- , zlomyslné jeho způsobení 192 (263), 193
(265)
Nebezpečná
vyhrůžka
(pohrůžka)
viz
vy hro ž o v á ní; vy h růž k a

304

I

J

Nebezpečnost

(sociální) pachatelova 31 (31),
45,46 (47)
Nebránění trestnému činu při nekalé soutěži zaměstnance podnikatelem 228 (337)
Necudné publikace, potírání jich, rozšiřo
vání, mezinár. úmluva viz p ubl i k ace; ú m 1 u v a
Nedbalost 52 (51), 53 (51), 60 (59), 71 (71),
82 (81), 141 (147), 142 (155), 143 (156,
157), 162 (201)
- hrubá 49 (49), 187 (250), 187 (251),
201 (287)
- , jako forma viny 47,48,49 (48,49)
- , její rozdíl od úmyslu 48,49 (49), 51 (50)
- lehká 49 (49)
- prvek normativní při ní 50, 51, 52 (50)
Nedopatření viz ne db a los t leh k á
Nedospělí, jich trestní odpovědnost 42 (45),
44 (46), 105 (99)
Nejvyšší ceny, jich překročení viz cen y
Nekalá reklazna viz rek lam a
- soutěž viz s o u těž
Nemoci, ohrožení jimi 195 (271-273)
- nakažlivé 195 (271); viz též des i nf e k c e; hl á š e n í p o v i n n é; mor;
n ákaza
pl i c n Í;
o č k o v á ní;
pád dobytka
- pohlavní, jich potírání 36 (38), 48 (49),
103 (98),195 (272),211 (309); [1922,
červenec 11.]; [1923, říjen 9.]
- přenosné, jich rozšiřování 195 (271)
- - , jich zamezení, potlačování 195 (271),
197 (279); [1913, duben 14.]
- - , ohrožení zdraví jimi [1805, květen 21.]
- - , povinnost oznamovací [1914, květen
5.]
- zvířecí, nakažlivé, jich zamezení, potlačení 195 (273)
- - - , zamezení jich rozšiřování 195
(273); [1909, srpen 6.]
Nemocní, vyjevování jich nemoci lékařem,
lékárníkem viz lék a ř; lék á r n Í k
- zanedbávání jich příslušníky 197 (279)
Nemovitý statek, násilné vpadnutí do něho
156 (181)
Nenávist, popuzování k ní viz arm á d a;
sněmovna

Neodolatelné donucení viz d o n u cen í
Neoznámení zločinu 153 (179)
Neposlušnost proti osobám vrchnostenským
podle zák. bankovního 150 (172)
- - - - podle zákona kartelového 150
(172)
- - - - podle zák. o obchodu máslem
150 (172)
- - - - podle zák. o potravinách 150
(172)
- - - - podle zák. o přímých daních
150 (172)

Trestní právo 20

-

-

-

-

podle zák. o
150 (172)

soutěži

ve

věcech

peněžnictví

Nepravdivé výpovědi před daňovými
úřady
viz od had c e;
s věd e k;
znalec
Nepravdivé zprávy, jich šíření viz z p r ávy
Nepřátelské činy viz
nás i 1 n o s tl
Nepřekažení trestných činů 153 (179), 160
(194); viz také o p o m e n u t í
Nepříčetnost 39 (43)
Nepřítel, dorozumění s ním, viz z rad a
vojenská
Nerosty, právo k jejich dobývání [1884,
květen ll.]
Neschopnost k placení 32 (32)
Neslušnost hrubá 147 (165)
Nesprávné údaje v obchodních papírech viz
papíry
Nestřídmost 188 (254)
Nesvoboda lidské vůle 7 (6),45 (47)
Neudání zločinu 72 (72)
Neuposlechnutí stráže při shluknutí 150
(171)
Nevěra, její rozšiřování 190 (258)
Nevěstky, pojem 185 (245)
- viz kuplířství
- viz také pro s t i t U C e; s mil s t V o
živnostenské
Nevěstince, jich zrušení 185(245)
Nezabránění zločinu 72 (72)
Neznalost zákona 52 (51); viz také o myl
právní negativní
Noc, vliv na trestnost krádeže viz krá de ž
Noční doba při požáru viz dob a
Norma autoritativní II (9)
- etická 39 (43), 45 (47), 54, 55 (53), 216
(316)
- mezinárodní 22 (21),28 (26)
- obecná 22 (21)
- právní 39 (43), 216 (316)
- společenská 130 (130), 216 (316)
- trestněprávní, její právnické zdůvodnění 6 (6), II (9), 129 (130)
- trestní 22 (21), 26 (25),216 (316)
- vnitrostátní 28 (26)
- zákonná 20 (16), 57 (55)
Nosič, krádež na věci jemu k přenesení svě
řené 232 (342)
Notáři, úschova peněz a cenných hodnot
jimi [1928, září 14.]
Notářský řád viz řád
Notářství, ztráta způsobilosti následkem odsouzení pro zločin 111 (106)
Nouze hospodářská 84 (82)
- krajní 82 (81)
- viz také s t a v n o u z e
Noviny, jejich zastavení 30 (29)
Novostavby, předčasné stěhování do nich
198 (280)
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Nucené pracovní kolonie viz k o Ion i e
Nutná obrana viz obr a n a
Nutné účastenství viz ú č a s ten s tví

o
Obavy, důvodné 171 (218)
Obce, jich spolupůsobení při úkolech zemské obrany [1914, červenec 25.]
- viz obrana zemská
- , volební řád [1919, leden 31.]; [1920, březen 18.]; [1922, červenec 14.]; [1933,
červenec 12.]
ObčanstvÍ státní, jeho nabývání a pozbývání
[1920, duben 9.]
Obec domovská 102 (96), 105 (99)
Obecní představený (starosta) vrchností
148 (168)
Oběh zákonných platidel, jeho ochrana viz
platidla
Obětování bohům 13 (ll)
Obchod barvami k malování pokojů viz
barvy
- čalouny viz č a 1 o u n y
- hračkami viz hra č k y
- jedem 198 (280); [1876, duben 21.]
- klenoty a zbožím galanterním 199 (283)
- klíči a paklíči 199 (283)
- kosmetickými prostředky viz pro s tře dky kosmetické
- lichvářský 236 (348)
- máslem viz m á s 1 o
- margarinem viz m a r g a r i n
- měřicími přístroji viz pří str oje
- oděvními předměty viz pře d m ě t y
- petrolejem viz p e t rol e j
- podomní [1926, květen 4.]
- potravinami [1896, leden 16.]
- prachem [1891, květen 17.]; [1899, květen 4.]
- preparáty chemickými, zdraVÍ škodlivými [1876, duben 21.]
- sádlem viz s á d 1 o
- sýrem viz sýr
- řetězový 237, 238 (349)
- termínový obilím 202 (290); [1922, únor
15.]
- vínem viz vín o
- ženami 27 (25), 1'/0, 1'/1 (21'/), 173
(222), 186 (246)
- zbraní a municí [1852; říjen 24.]
Obchodní knihy viz k n i h y
- pojmenování závodu viz poj m e n ování závodu
Obchodní tajemství, jeho porušování, využívání při soutěži viz taj e mst v Í
Obilí, termínový obchod jím viz o b ch o d
t e r m í n o v ý; viz také 1 i sty z ástavní
Obmysl 53 (52)
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- nepřátelský 53 (52)
Obnova řízení 85 (83), 86 (83)
Obrana nutná 53 (51), 59 (58); viz také
překročení mezí nutné obrany
- republiky, její ohrožování viz r e p ub li k a
- - spravedlivá 32 (33), 81, 82 (81)
- - - , její praetext 82 (81)
- - - , její rozlišení od stavu nouze
84 (82)
- vojenská republiky 164 (204), 168 (210)
- zemská [1914, červenec 25.]
Obraz pachatele útoku na ústavní činitele,
jeho uveřejnění 140 (144)
- mladistvého provinilce, jeho uveřejnění
155 (180)
Obvinění bezdůvodné z činů trestných 152
(178)
- bezdůvodné, z jiných činů nepočestných,
nemravných 216 (316)
- křivé 152 (178),168 (211), 215 (315,
316),217 (319)
- křivé, tiskem 216 (317)
- pro vymyšlený zločin 152 (178)
Očkováni povinné proti neštovicím [1919,
červenec 15.]
Odčinění odsouzení [1918, březen 21.];
viz zahlazení odsouzení
Oddíly pracovní trestní, vnucená ·práce
v nich 107,108 (100)
- - , zákon [1921, březen 18.]; [1924, duben 25.]
- - , zařazení do nich 238 (349)
Odhadce, jeho nepravdivá výpověď, před
daňovými úřady 158 (190)
Odklad trestu viz o d s o u z e n í p o dmíněné

- , jeho omezení při vál. lichvě viz o d s o uzení podmíněné
Odložení dítěte 210 (307)
Odmítání přikázané práce 103 (98)
Odnětí cizího majetku 231, 232, 233, 234,
235 (342-347)
Odplata 7, 8 (6), 90 (88), 92 (89), 93 (90),
96 (92)
Odpovědnost člena Národ. shromáždění
25 (24)
- disciplinární stát. zaměstnanců 161 (196),
163 (202)
- trestní, omezená 44 (46)
- za nezaviněný výsledek 56 (54)
Odpovědný redaktor viz
r e d a k t o r;
urážka tiskem
Odrůdy kulturních rostlin, jich zkoušení
227 (335)
- - - , uznávání jich původnosti 227
(335); [1921, březen 17.]
Odsouzení, jeho následky čestné 22 (20),
85 (83), 111, 112, 113 (106),236 (348);
viz také z ť r á t a
-

- , - - podle lichevního zákona 228 (249)
- , - - - zákona na ochranu republiky
142 (153)
- , - - - - o organisaci burs 202 (290)
- , - - - - - trestání mládeže 43 (45)
112 (106)
- , - zahlazení viz z a h I a z e n í
- neurčité 91 (89)
- pod mí n ě n é (podmínečné) 116, 117,
118 (112, 113, 114, 115, 116), 222
(325)
- - , podmínky jeho přípustnosti 116
(112)
- - , jeho účinky 117 (113)
- - , - vyloučení dle zákona na ochranu
republiky 45 (45), 116 (112), 135 (138)
- - , - - - - o dopravních prostřed
cích vojenských 116 (1l2)
- -, - - - - třaskavinách 116
(112)
- - , - - při válečné lichvě 43 (45),
116 (1l2)
- - , - zvláštnosti při odsouzení mladistvých 43 (45), 92 (89), 120 (119)
- -/podmínky jeho odkladu 117 (114),
118 (116)
- - , - - odvolání 118 (116)
- - , zákon a prov. nař. 116 (112); [1919,
říjen 17]; [1924, červen 6.]; [1919, listopad 11.]; [1922, červenec 14.]; [1923,
listopad 21.]
dob a
z k u š e b n á;
- - viz též
e v i den c e; ml á d e ž
- pro zločin, jeho zákonné účinky III (106)
- viz též o d k 1 a d t r e s t u; o d s o uzení podmíněné
Odsouzený k doživotnímu žaláři, zločin
jím spáchaný [1860, duben 7.]
Odstrašení 7 (6), 19 (l5), 95, 96 (92); viz
také t r e s t o d str a š ují c í
Odškodné dle zákona patentního 226 (332)
- dle práva známkového 227 (335)
- pro nekalou soutěž 228 (338)
Odtržení části republiky viz ú k 1 a d y
Odvod, jeho překažení 179 (235)
- nedostavení se k němu 179 (235)
- uprchnutí před ním 179 (235)
Odvolání křivého svědectví viz
s v ědectví
Oheň, nedbalost s ním 198, 199 (282)
- , pohřbívání jím 188 (253); [1921, prosinec 7.]
Ohlášení veřejná vrchnosti, jich stržení,
poskvrnění 230 (340)
Ohlašování protizákonná 156, 157 (185)
Ohledání dobytka viz dob y t e k
- mrtvol viz m r t vol y
Ohrožení obecné, 192, 193 (263-265)
- krádeží 199 (283)
- majetku obecné 198 (281)

-

na podnicích státem chráněných 192,
193 (264)
nemocí 195 (271,272,273)
ohněm 198, 199 (282)
potravinami 193, 194 (266-270); viz
také pot r a v i n y
třaskavinami
193 (265); viz také
třaskaviny

- zdraví přenosnými nemocemi 197 (279)
- života, kulposní 196 (274), 210 (306)
Ohrožování bezpečnosti republiky viz
holubi poštovní; republika
- mladistvých 173 (222), 187 (249)
- míru v republice a vojenské její bezpečnosti viz r e p ubl i k a
r e p ubl i k a
- obrany republiky viz
- pohlavní nemocí 211 (309)
- veřejné správy viz spr á v a v e ř e j n á
Ochrana čsl. měny a oběhu zákonných platidel viz měn a čes k o s love nská
- republiky viz r e p ubl i k a
- proti choromyslným 38 (42)
- společenského řádu 8 (6)
společnosti 38 (42)
- statku polního na Moravě [1875, leden
13.]; [1894, duben 22.]
- - - v Čechách [1875, říjen 12.]
- - - ve Slezsku [1875, červen 30.]
- užitečných ptáků [1870, duben 30.];
[1913, únor 12.]
- vynálezů viz pat e n t; v y n á I e z y
- známek cizozemských podniků viz
známky
- viz také n á j e m ní ci; p I a t i d I a;
předmět ochrany
Okna, házení z nich, připevnění věcí v nich
197 (279)
Okolnosti, jejich mimořádný sběh 31 (30)
- odnímající (vylučující) protiprávnost 32
(33), 59 (58), 77 (76), 80, 81, 82 (80,
81)
- polehčující 43 (45), 98 (93), 113 (108),
114 (108, 110), 145 (160), 159 (194)
- přitěžující 113 (108), 114 (108, 110),
116 (lll), 135 (138), 136 (140), 167 (210),
237 (349)
- trestnost mírnící 22 (20), 73 (73)
- trestnost rušící 83 (82), 85, 86, 87, (83),
88, 89 (86, 87)
- trestnost vylučující 22 (20), 59 (58), 73,
74 (73), 80 (80), 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89 (82-87)
- vylučující příčetnost 40, 41 (43, 44)
- zvláště nebezpečné 33 (34), 192 (263),
207 (302), 230 (340)
- zvyšující trestnost 73 (73)
Okovy, jich zrušení 99 (95)
Okresní zastupitelstva viz z a s tup itelstva
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Olovo viz k o v o v é smě s i
Omezování osobní svobody viz s v o b oda osobní
Omyl a pokus 68,69 (67)
- cizí, jeho využití 242, 243 (355)
- in persona 60 (59)
- , jeho pojem 57, 58 (55)
- , - roztřídění 57, 58 (55)
- negativní 58 (55), 59 (57, 58)
- , o jeho trestnosti 58 (55, 56)
- - protiprávnosti jednání 58 (55, 56)
- - skutečnosti trestnost vylučujíci 59,
60 (58)
- omluvitelný 89 (87), 218 (321), 222
(326), 223 (326)
- - vyloučen při urážce presidenta republiky 147 (164)
- positivní 58 (55,56), 60 (58)
- - skutkový 59 (57)
- právní 57, 58 (55,56),59 (57)
- - mimotrestní 58 (56)
- - negativní 58 (56)
- - omluvitelný u mladistvých 58 (56);
viz také n e z n a los t Z á k o n a
- - trestní 58 (56), 59 (58)
- skutkový 53 (51), 57 (55), 59 (57), 60
(59)
- v předmětu (error in obiecto) 60 (.59)
Opakování trestného činu viz čin t r e s t n Ý
Opatrnost, její míra 50 (50)
- , obecná povinnost k ní 50 (50)
Opatření humanitní 19 (15)
- léčebná 42 (45),44 (46)
- mimořádná [1920, duben 14.]; [1933,
červenec 10.]
- ochranná, jich maření 154 (179), 170 (216)
- - dle zák. o trest. mládeže viz d o z o r
och ran n ý; v Ý c h o v a och ran n á
- policejní 76 (76), 86 (83)
- preventivní 97 (92)
- procesní donucovací 93 (90)
- reformační 91 (89)
- sociální 19 (15), 90 (88)
- - ochrany 8 (6)
- výchovná 19 (15), 22 (20),42 (45)
- zabezpečovací 4 (3), 22 (20), 44 (46),
93, 94 (90 J, 102 (97), 104, 105 (99),
106, (99), 109 (102)
- - , jeho podmíněné uložení 121 (121)
- - , podmíněné propuštění z něho 121
(121, 122)
Opilství, důvod nepříčetnosti 188 (254)
- nahodilé, odpovědnost za zločin v něm
spáchaný 41 (44)
- přestupek 41 (44), 188 (254)
- zastaralé 41 (44), 188 (254), 199 (282)
Opiová konvence, mezinárodní viz k o nvence
Opomenutí 33, 34 (35), 51 (50), 64 (61),
130 (131), 171 (218, 219) 206 (299)
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jako příčina 60, 61 (60)
kulpósní zabrániti zločinu 174 (225)
odvésti volné výtisky úřadům 175 (226)
oznámiti nedovolené ozbrojování 137
(141)
- - padělání peněz úřadu 153 (179), 160
(194)
- - tajnou organisaci 140 (146)
- trestné podniky proti republice 143
(157), 146 (162), 153 (179)
- - zatajený pobyt člena panovnické rodiny v rep. 167 (210)
- - změnu ve vydávání tiskopisu 175 (226)
- - zločin dle zák. o třaskavinách úřadu
153 (179), 193 (265)
- péče povinné 174 (225)
- předložiti povinné výtisky úřadu bezpečnostnímu 175 (226)
- překaziti nakládání s člověkem jako s otrokem 153 (179), 170 (215)
- - padělání peněz 153 (179)
- - trestné podniky proti republice 143
(167)
- - zločin, zlomyslné 153 (179)
- , rozdíl od konání 51 (50)
- zlomyslné, za okolností zvláště nebezpečných 192 (263)
- životu nebezpečné 192 (263)
Opovídání cizinců, obyvatelů 244 (355)
Oprava, její uveřejnění při urážkách na cti
tiskem viz t i s k o p i s per i o d i c k Ý
Ordo iudiciorum publicorum 14 (12)
Orgán moci veřejné, trestnost za ohrožování
veřejné správy 167 (210); viz též spr áva veřejná
- pravotvorný II (9)
Organisace burs [1875, duben 1.]; [1903,
leden 4.]
- obchodních a živnostenských komor
- [1868, červen 29.]
- politícká, trestní stíhání jejích urážek 214
(314),219 (323;, 222 (326)
- soudní [1896, listopad 27.]
- statistické služby [1919, leden 28.]
- tajná viz o p o min u t í; s d r u ž ování
- trestního soudnictví 14 (12)
- veřejné služby zdravotní [1870, duben 30.]
Orgány vlády, pobuřování proti nim viz
-

pobuřování

Osivo, jeho uznávání [1921, březen 17.]; viz
též zná mk y
Osnova trestního zákoníku československého 8 (6), 18 (14), 35 (37)
- - - , Hyeova 18 (14)
- - - , Glaserova 18 (14)
- - - italského 8 (6), 38 (42)
- - - , Pražákova 18 (14)
- - - rakousko-německého 8 (6)
- - - , SchOnbornova 18 (14);

- - - švýcarského 8 (6), 35 (37)
Osnovy trestních zákoníků 4 (3); viz také
příl.

IV.

Osoba nepříčetná 40 (44), 71 (71), 82 (81)
- právnická 30 (29), 39 (42)
- slabomyslná 21 (17)
Osobní svoboda viz s v o bod a
Osobnost pachatelova 45 (47)
Osobování si moci ústavních činitelů viz
činitelé ústavní
- - úřadu 156 (181),242 (355)
- - veřejné funkce 156 (l81)
Osoby blízké 153, 1M (179), 160 (194)
- - , zák. na ochranu republiky 153 (l79)
- exteritoriální 25 (24)
- pomocné, jich nekalá soutěž 228 (337)
- přezvědné, jich nepravdivá výpověď vůči
daňovým úřadům 158 (190); viz též m 1čenlivost

-

téhož pohlaví, smilstvo s nimi 184 (245);
viz také s m i I s t V o pro tip ř í rod ě
- vrchnostenské 148, 149 (168), 150 (171,
172)
- - , jich urážka 150 (172)
- - , násilný odpor proti nim 149, 150 (169,
170)
- - , neposlušnost proti nim 150 (172); viz
také v r c h n o s t
- - , urážky skutkové ve službě jimi spáchané 168 (210)
- - , veřejné násilí proti nim 149, 150 (169,
170)
- - , vměšování se do úkonu úředního 150
(172)
- - , vybízení k pomoci, zprotivení proti
nim 150 (171)
- - viz též p o buř o v á ní; str á ž;
ú řad; ú řad y; ú ř e dní k
- vyňaté z působnosti trestního práva 24,
25 (24)
- viz též pří s I u š n í c i
Osvětlení předmětů ponechaných přes noc
na ulici 192 (263)
- veřejné, jeho porušení 192 (263), 230
(340)
Ošetřovatel nemocných, jako subjekt svedení ke smilstvu 184 (245)
Otázky politické 9 (6)
- právnické 9((6)
Otrokářství 170 (215); viz též s p o I uv i na
Ozbrojování nedovolené 136, 137 (141)
Označování nábojů [1931, prosinec 17.]
- původu zboží [1923, prosinec 20.J
- ručních střelných zbraní [1931, prosinec
17.]

p
Pád dobYtka, jeho zamezení, udušení [1880,
únor 29.]; [1909, srpen 6.]

Paděláni peněz 36 (39), 53 (52), 153 (179)
peněz a cenných papírů 27 (25), 72 (72),

-

102 (97), 158, 159, 160 (194), [1919,
22.]
Pachatel, kulposní 71 (71)
- , nehodnotný soud o něm 31 (31), 32 (33),
45 (47)
- , nepřímý 71 (71)
- , jeho duševní život 31 (31), 32 (33), 33
(34), 39 (43),42 (45),45 (47),46 (47),47
(48),50 (50), 51 (50), 53 (51), 540 (52), 60
(59), 66 (65), 188 (2M)
- , jeho charakter 31 (31), 51 (50), 91 (89)
- , jeho nebezpečnost 31 (31), 45 (47), 46
(47), 67 (65), 96 (92)
- , jeho nerozvážnost 49 (49)
- , jeho osobnost 45 (47)
- , jeho veřejné odměňování 139 (144)
- , - - odškodňování 140 (144)
- , - - oslavování 139 (144)
- , - - vychvalování 139 (144)
- , jeho zlomyslnost 76 (76)
- , uveřejnění jeho obrazu 140 (144), 155
(180); viz také obr a z
Pachatelství kulposní 71 (70)
- nepřímé 71, 72 (70, 71), 73, 74 (73)
Pacholek jízdný viz k očí
Pachtýři drobní, zajištění jejich půdy [1919,
květen 27.]
Paklíče, jich zhotovování 199 (283)
Palichva 236 (348)
Panovnická rodina, bývalá, návrat jejích
členů 141 (149)
Papíry cenné, jich úschova 201, 202 (289)
- obchodní, nesprávné údaje v nich 238
(349)
Parolodi, jich poškození 196 (274)
- viz také k otl e par n Í; str oje
par ní
Parricidium 14 (12)
Pas zbrojní, dobytčí, jeho padělání viz fa 1šování veřejné listiny
Pasáci 185 (245)
- viz také s mil s t V o ž i v n o s ten s k é
Pasáctví 204 (295)
Patent, jeho ochrana 226 (332); viz také
vynálezy
- , jeho osobování 226 (333)
- , jeho porušení 157 (186), 226 (333)
- viz též rej s tří k; v y n á 1 e z y
Patent a nařízení veř. úřadů, jich porušení
230 (340)
Péče o mládež, její ústřední organisace 101
(95)
- o mládež osiřelou a mravně ohroženou
105 (99)
- o mladistvého, její zanedbání 107 (99),
187 (251)
- o propuštěné vězně 10 1 (95)
- okresní o mládež 107 (99)
květen
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povinná, její zanedbání 135 (138), 146
162), 174 (225),223 (326)
Pečeť veřejným úřadem zavedená, její napodobování, falšování 156 (182)
- státní [1920, březen 30.]
Pečeti úřední, nedovolené jich zhotovování,
vydávání 157 (187); [1916, červen 22.]
- úřadů, jich otvírání 157 (186)
- úřadů, jich porušení 230 (340)
Pedagogika sociální 16 (13)
Penězokazectví, úmluva o jeho potírání
[1929, duben 20.]
Peněžité částky, rozhodné pro trestní posuzování činu viz č á s t k y
Peněžnictví, zvláštní předpisy o soutěži
v jeho věcech 150 (172), 152 (177), 236
(348); [1933, březen 2.]
Peníze cizozemské 159 (194)
- , jich padělání 27 (25), 53 (52), 159 (194);
[1919, květen 22.]
- , jich pozměnění 159 (194)
- , jich zlehčení 159 (194)
- kovové 159 (194)
- padělané, jich udání jako pravé 53 (52)
- papírové 159 (194)
- tuzemské 159 (194)
- viz též pen ě z o k a z e c tví
Pense, jich odnětí pro odsouzení III (106)
Perduellio 14 (12)
Periodický časopis viz r e d a k t o r;
tiskopis periodický
Perversnost pohlavní viz smilstvo
proti přírodě
Petrolej, obchod jím 194 (266)
Písemnosti zapečetěné, jejich ochrana 178
(231)
Platidla zákonná, ochrana jich oběhu 160,
161 (196); [1923, prosinec 14.]; [1932,
červenec 15.]; [1934, červen 19.]; [1924,
únor 29.]; [1924, srpen 29.]; [1928, prosinec 28.]; [1931, říjen 2.]; [1931, říjen
16.]; [1932, leden 18.]; [1932, únor 11.];
[1932, červenec 15.]; [1932, červenec 28.];
[1933, březen 30.]; [1934, červenec 8.]
- - , zachování důvěry v ně 158, 159, 160
(194-197)
Platy, jich odnětí pro odsouzení III (106)
Plavby vodní, neopatrnost při nich 196
(274)
Pletichy, pouštění se do nich viz pře
dražování
- při dražbách 242 (354); [1932, prosinec
21.]
- při zadávání veřejných dodávek a prací,
zákon o nich, 39 (42), 157 (189 a); [1934,
červen 19.]
- za účelem obcházení branné povinnosti
179 (235)
- za vyrovnacího nebo konkursního řízení
240 (351)

310

Plod, jeho vyhnání ze života viz vy h n á ní
Plomby, úřední jejich registrování [1902,
červen 5.]
Plyny jedovaté, vojenským účelům sloužící
137 (141)
- hořlavé, předpisy o nich [1906, červenec
18.]
Pobuřování, jeho rozdíl od podněcování,
vybízení, popuzování 139 (143)
- proti armádě 150, 151 (l73)
- proti sněmovně 147 (166), 150 (173)
- proti státu, jeho samostatnosti 137 (142),
138 (142), 140 (146)
- proti úřadům, orgánům vlády, svědkům,
,zm1cům 150, 151 (173), 156 (183)
Pobyt podmíněně odsouzených, jeho evidence ll7, 118 (115)
- - propuštěných, jeho evidence 119 (1l7)
Podezřelé zboží, jeho koupě viz k o up ě
Podílnictví na krádeži 73 (72), 234 (345),
235 (347)
- na loupeži 73 (72), 235 (347)
- na zpronevěře 73 (72), 234, 235 (345)
Podkarpatská Rus, její guvernér viz g uvernér
Podloudný vývoz viz v Ý voz
Podmíněné odsouzení, jeho proniknutí do
celého světa 4 (3)
Podněcování k násilnostem 138 (142)
- k nenávisti a opovržení proti sněmovnám
147 (166)
- k politickým a vojenským zločinům 139
(143)
- k trestným činům 139 (143, 144), 146
(162)
- , rozdíl od vybízení, popuzování, pobuřo
vání 139 (143)
Podnik plavební, jeho rušení 172 (220), 192
193 (264)
- veřejný, jeho rušení 172 (220), 192, ] 93
(264)
Podniky cizozemské, ochran, jejich známek
227 (335)
- státní, zásobování jich předměty potřeby
[1920, září 3.]
- trestné proti republice, jich neoznámení,
nepřekažení 146 (162), 153 (179)
Podobizny, právo původcovské k nim 225
(330)
- viz též obr a z
Podplácení, aktivní, úředníka 157 (189a),
164, 165 (206, 208),
- pasivní, úředníka 157.(189a), 164, 165
(207)
- při dražbách 166 (209)
- při soutěži 166 (209), 228 (337)
- věřitelů, orgánů konkursní správy podstaty 166 (209), 240 (351)
- volební 166 (209), 181 (239)
- volební aktivní 181 (239)

- - pasivní 181 (239)
- viz též' Ú pIa tká ř s tví
Podstata skutková 12 (10), 20 (16), 22 (20),
23 (21), 28 (27), 31 (32), 32 (32, 33), 46
(47), 59 (57), 66 (64), 69 (67), 70 (70),
74 (73, 74), 77 (76), 78 (78), 83 (82),
103 (98),130 (131), 131 (131), 135 (139),
145 (160), 196 (274)
- , její deskriptivní prvky 33 (34)
- - , její nedostatek 67, 68 (66)
- - , její normativní prvky 33 (34), 57 (55)
- - , její psychické prvky 53, 54 (52)
- - , její vnější znaky 57,58 (55), 62 (61),
67 (65), 68 (66)
- - , objektivní 53 (52), 66 (64)
- - , subjektivní 53 (52)
Podvod, pojem 242 (355)
- , přestupek III (106), 152 (177),156 (182),
204 (296), 230 (341), 236 (348),243,244
(355)
- , vyjímečné snížení trestní sazby, při škodě
přes 2.000 Kč 243 (355)
- , zapálením vlastního majetku 230 (341)
- , zločin 34 (37), 151, 152 (177), 156 (181,
182),157 (188),204 (296), 227 (335),230
(341), 239 (351), 242, 243, 244 (355)
- žebrácký 243 (355)
Podvodný úpadek viz úpa dek
Poena 14 (12)
Poenologie 5 (3)
Pohlavní nemoce, jich potírání viz n emo ci
- - viz též zdraví
Pohledá vkyv korunách rakousko-uherských,
způsob jich vyrovnání [1922, červen 30.]
Pohnutky náboženské 172 (219)
- národnostní 172 (219)
- nenízké 54 (53)
- nízké a nečestné 36 (39), 54, 55 (53),
79 (79), 112 (106), 122 (124), 187 (251)
- - - , jejich hodnocení 54 (53)
- - - , v zákoně o ochraně republiky 54
(53)
- - - , v zákoně o podmíněném odsouzeni
54 (53), 116 (112), 117 (1l4)
- - - , v zákoně o seznamech porotců 54
(53)
- - - , v zákoně o státním vězení 54 (53)
- - - , v zákoně o volení do obcí 54 (53)
- politické 54 (53), 172 (219)
Pohoštění veřejné viz vol b y
Pohrůžka při vydírání 171 (218)
- proti celým obcím neb krajům 171 (218)
- viz ú t i s k; vol b y; vy h růž k a
nebezpečná
Pohřbívání ohněm 188

(253); [1921, prosi-

nec 7.]
Pohřebiště,

jich poškození 188 (252),230

(340)
Pochodně,

opatrnost při cestování 198 (282)

Pojem spravedlnosti viz spr a v e d 1 n o st
- trestného činu viz čin t r e s t n Ý
- trestu viz t r e s t
- zločinu viz z 1 o čin
Pojištění úrazové [1894, červenec 20.]
- - dělníků [1887, prosinec 28.J
Pojišťovny nemocenské, volby do nich
[1930, únor 27.]
Pojmenování závodu, obchodní, právo užívati ho k označení zboží 226 (334)
Pokladna sirotčí 105 (99)
- státní 108 (101), 110 (102)
Pokoutníci, zacházení s nimi [1857, červen
8.]; [l86D, listopad 24.]
Pokus 57 (54), 60 (59), 65, 66, 67, 68, 69,
70 (63-69), 69 (68, (9), 70 (70), 73
(72), 130 (131), 134 (134), 136 (141), 206
(299), 235 (346)
- absolutně nezpůsobilý 68 (66, (7)
- , definice 65, 66 (64)
- dokonaný 70 (69)
- , jeho trestání 65 (62)
- kvalifikovaný 69 (69), 78 (78), 170 (214)
n1 nezpůsobilém předmětu 68 (66)
- nezpůsobilý 67, 68 (66)
- nezpůsobilým prostředkem 68 (66)
- , okolnost polehčující 66 (64)
- podle teorie objektivní 66, 67 (65, 66)
- - - subjektivní 66, 67 (65,66)
- relativně nezpůsobilý 68 (66, (7)
- svádění ke zločinu 74 (74)
- vyloučen 66 (64)
- viz též bez t r e s t n o s t; u s t o upení dobrovolné
Pokuta peněžitá 14 (12), 80 (79), 86 (83),
90 (88), 109 (101), 238 (349)
- veřejná, její placení 16 (13)
Pokuty, jejich tarif 15 (13)
Polehčující okolnosti viz o k o 1 n o s t i
Polepšovací ústav odevzdání do něho viz
úst a v
Polepšovna pro mládež 25 (24), 42 (45),
100, 101 (95), 105 (99), 106 (99),107 (99),
121 (121); viz také úst a v pol e p š ova c í
Policie 93, 94 (90)
- požárová, její řád pro Čechy [1876, květen 25.]
- - , - - - Moravu [1873, duben 5.]
- - , - - Slezsko [1873, únor 2.]
- procesní 93 (90)
PoHl', nešetření požárních předpisů 198 (282)
PoHtická správa, její organisace viz spr áva politická
Politické organisace viz o r g a n i s a c e
politické
- pohnutky viz p o hnu t k y
Politika kriminální 5, 6 (5, 6), 10 (7), 95 (92)
Pomáhání k útěku osobě, zatčené pro zločin 154 (179), 168 (211)
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- k vojenským zločinům 180 (235)
Pomníky, nedovolené jich zřízení, neodstranění 141 (150)
Pomluva 152 (178) 215, 216 (316,317),
217 (319, 320), 219 (322), 222 (325)
- , rozdíl od urážky 215, 216 (316)
- , - - utrhání na cti 216 (316)
- tiskem 215 (314), 216 (317),218 (321),
. 222 (326)
r
Pomoc k uprchnutí osoby pro zločin zatčené
153 (179)
- k vykonání trestného činu 7l (70), 74 (73),
79 (78), 159 (194), 193 (265)
- k vykonání trestného činu, fysická 71 (70)
- k vykonání trestného činu, negativní 7l
(70)
- k vykonání trestného činu, positivní 7l
(70)
- k vykonání trestného činu, psychická 7l
(70)
- po spáchání zločinu 73 (72), 153 (179),
159 (194)
- právní ve věcech trestních viz vyd ávání zločinců
Pomocná zařízeni pro soudní péči o mládež viz z a říz e n í p o moc n á
Pomocnictví 72, 73 (72), 139 (143), 140
(146), 145 (160), 207 (301)
- fysické 72 (72)
- negativní 72 (72)
- psychické 73 (72), 139 (143)
- při vojenském zločinu 140 (145)
- vzdálené 144 (160), 206 (299)
Pomocník 72 (72); viz také po m o cnic tví; p o moc
- násilného vpadnutí 173 (221)
- přímý 145 (164)
- psychický 211 (308)
Pomsta 90 (88)
Popel mrtvoly, jeho odnětí 188 (253)
- - , jeho zneuctění 188 (253), 231 (342)
Popelnice, porušení jejího závěru 188 (253),
230 (340)
- viz také zneuctění popele
Poplatkové právo trestní viz p r á v o
Popuzování k nenávisti viz n e n á v i s t
- k násilnostem viz nás i 1 n o s t i
- k zášti viz z á š ť
- proti národnostem 139 (143)
- , rozdíl od podněcování, vybízení, pobuřování 139 (143)
Porod, jeho zatajení 207 (301)
- , usmrcení dítěte při něm 206 (299)
Porodní báby viz a s i s ten t k y; báb Y
Porotci, sestavování jich seznamu [1919,
květen 23.]
Poručníci, jich zlé nakládání s poručenci
209 (305)
Porucha mydi (duševní) 40, 41 (44), 44
(46), 83 (82)
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vědomí, dočasná 41 (44)
viz také kle p tom a n i e; m o n 0man i e; p y r o man i e
Porušení bankovek viz b a n k o v k y
- dodávací povinnosti 180 (236); [1914,
červenec 25.]
- patentu viz pat e n t
- povinností, jež ukládá zřejmost návěstí
viz n á v ě stí
- telegrafního monopolu viz m o n o pol
- veřejného osvětlení viz o s vět len í
Positivismus 7 (6), 8 (6); viz také š k o 1 a
positivistická
Positivisté, jejich boj s klasicisty 4 (3)
Poslanci, jejich exempce 25 (24)
Posouzení právní, jeho přezkoumání vyšší
instancí 52 (50)
Postavení pod policejní dozor viz d o z o r
Postglosátoři italští 15 (13)
Postrk policejní [187l, červenec 27.]
Posty, zostření trestu viz t r e sty
Poškození cizího majetku 69 (69), 76 (76),
207 (302), 229, 230, 231 (340, 341)
- cizích věřitelů, pcdvodné 239 (351)
- na těle, lehké 208, 209 (303, 304, 305)
- - - , těžké 34 (37), 36 (39), 49 (49),
50(50), 60 (59), 78 (77), 145, 146 (161),
208, 209 (303, 304, 305), 211 (309)
- - -,-,kulposní196 (274,275),197
(279)
.
- - - - , obchodem potravinami 194
(267, 268)
- - - , - , pohlavní nákazou 195 (272)
- - - , - , přenosnými nemocemi 195 (271)
- - - ve rvačce, zločin 209 (304)
- podmořského kabelu viz k a bel p o d-

-

-

mořský
pohřebišť viz

provozovacích

hře b i š t ě
prostředků viz pod

po

veřejný
svévolné mostů, splavů

nik

atd. 192 (263)
telegrafu viz tel e fon; tel e g r a fy
tělesné, lehké, při rvačkách 208 (303),
209 (304)
- při domácí kázni 209 (305)
tělesné viz čin i tel é úst a v n í
úmyslné vlastního nebo cizího zdraví viz
zdraví
úředních vyhlášek, patentů, nařízení, pečetí 230 (340)
veřejného osvětlení 230 (340)
věřitelů 239 (350)
- v konkursu 239, 240 (351)
- při exekuci 241 (352)
- při zastavení obilí 241 (353)
výstražných znamení viz z n a m e n í
výstražná
závěru popelnic viz pop e 1 nic e
zlomyslné 97 (93), 192 (263), 229, 230
(340)

Poštovní holubi viz hol u b i
Potraviny, jich nebezpečná výroba 194
(267 )
- , jich padělání nebo falšování 194 (268)
- , obchod jimi 193, 194 (266, 267); [1896,
leden 16.]
- zdraví nebezpečné 194 (267)
- viz též p o š k o z e ní n a těl e; s m r t;
ohrožení; předražování
Potulní cikáni viz c i k á n/i
Pověst dobrá, rozdíl od cti 213 (312)
- obchodní, její ochrana 224 (328)
- útok na ni 214 (314)
- zemřelého, útok proti ní viz u r á ž k a;
zemřelý
Pověsti nepravdivé,

znepokojující viz
z p r á v y n e p r a v d i v é.
Povinná péče viz p é čep o v i n n á
Povinnost branná, její obcházení 179 (234,
235)
- dodávací, její porušení 180 (236)
- právní 30 (30)
- vyživovati, zaopatřiti jiného, její nesplnění viz v Ý ž i v a; v Ý c h o v a; z a o p atře ní
Povinnosti zákonné, výzva k jich neplnění
139 (143)
Povinný exemplář tiskopisu viz t i s k op i S; výt i s k y
Povodeň, krádež při ní viz krá d e ž
v tí s ni
Povolávací rozkaz, jeho neuposlechnutí
viz rozkaz povolávací
Povstání, ozbrojené, jeho způsobení v republice 141 (152), 142 (152), 149 (169)
Pozdvižení 75 (75), 137 (141), 149 (169)
- , jeho rozdíl od shluknutí 150 (171)
- , jeho rozdíl od vzbouření 149 (169)
Poznatek antropologický II (9)
- kriminologický 3 (1)
- metodický 39 (43)
- politický 9 (6), 10 (7), 31 (30)
- právnický 3 (I), 9 (6), 10 (7), II (9), 31
(30)
- přírodovědný 3 (I)
- sociologický 9 (6), II (9), 31 (30)
- spravedlivý II (9)
Poznatky o formách poznávání právnického
II (8, 9)
- o skutečnosti II (9)
Poznávání metodologické 10 (8)
- právnické 10 (8), II (8, 9)
- sociologické (10 (8)
Pozemní mír viz mír p o zem n í
Pozxněnění peněz viz pen í z e
Požadavek etický 9 (6)
- politický 9 (6)
- typičnosti zločinného jednání 31 (32)
Požár, krádež za něho spáchaná viz k r ádež v tísni

- , pojem 198 (281)
- , zatajování jeho vzniku 199 (282)
- viz též o h e ň
Pracovna donucovací 25 (24), 105 (99),
107 (99), 122 (124); [1885, květen 24.1;
[1929, červen 25.]
- - , její nepřípustnost u mladistvých 113
(106)
- - , odevzdání do ní 93 (90), 103, 104
(97, 98), ll9 (118), 204 (295)
- - , podmíněné propuštění z ní 121 (122)
- - viz též k o Ion i e; pol e p š o v n a;
ústav polepšovací
Praesuxnptio iuris 21 (18)
Praetext spravedlivé obrany 82 (81)
Praevence, generální 7 (6), 97 (92)
- speciální 7 (6), 97 (92)
Pragmatika služební 163 (203); [1914,
leden 25.]
Prach střelný, nedbání předpisů o jeho pře
chovávání 198 (282)
- - , obchod jím 198 (282); [1891, květen
17.]; [1899, květen 4.]
-- - viz též m o n o poL
Prameny trestního práva 20 (16)
- , jejich seznam viz příl. 1.
Práva lidská, přirozená 16 (14)
Pravděpodobnost 47 (48), 49 (49), 51 (50),
69 (67)
Pravidlo interpretační 21 (18)
Právní filosofie viz fil o s o f i e p r á vn í; viz také
děj i n y
p r á v ní
filosofie
- řád viz
řád
p r á v n í; viz také
norma autoritativní
Právo asylu 27, 28 (26)
- autorské (půvcdcovské), jeho ochrana
224, 225 (329-331); [1926, listopad
24.]; [1927, únor 17.]
- , - jeho předmět 224, 225 (329)
- - , - , trestné porušení 225 (330)
- - , - , zásah do něho 225 (329)
- - , - viz též
c i z i n ci;
díla;
pod o b i z n y; pro mlč e n í; p r op a dnu t í; rej s tří k; r o z s ude k
- cizozemské 27 (25)
- české, soukromé 15 (13)
- disciplinární 12 (10)
- domovní 172 (221), 211 (310)
- domovské 141 (149); [1920, duben 9.]
- chudinské 105 (99)
- , jeho dvojí funkce 46 (47)
- , - hájení 13 (ll)
- , - chápání racionalistické 6 (6)
- , - - teleologické 6 (6)
- kárné 99 (95), 209 (305)
- městské 15 (13)
- měšťanské [1920, duben 15.]
- mezinárodní 22 (21), 25 (24), 26 (25),
27 (26)
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-

-

vydávací, obecné 29 (28)
zvykové 22 (21)
občanské 58 (56), 77 (76), 107 (99)
patentové, jeho ochrana 226 (332, 333)
přeměny trestu 114, 115, 116 (110, lll)
soukromé 39 (42), 77 (76)
spolkové a shromažďovací 18 (14); [1867,
listopad 15.]
- správní 58 (56)
- stanné 43 (45), 97 (92, 93)
- římské 13, 14 (12), 15 (13)
- tiskové 18 (14), 37 (40), 142 (153)
- trestní české 15 (13)
- - disciplinární 12 (10)
- - italské 15 (13)
- - jako předmět poznávání metodologického 10, II (8)
- - - - - právnického 10 (8)
- - - - - sociologického 10 (8)
- - , jeho definice 30 (29)
- - , - počátky 13 (ll)
- - , - pojetí liberální 19 (15)
- - , - - sociální 19 (15)
- - , - prameny 20 (16)
- - , - působnost 20 (16)
- - , - sociální zlepšení 19 (15)
- - , mezinárodní 24 (23), 26, 27 (25, 26),
28 (27)
- - , - partikulární 28 (26)
- - obecné 12 (10)
- - policejní 12 (IO), 192 (262); [1873,
květen 10.]
- - poplatkové 12 (10), [1835, červenec
ll.]
- - positivní 6 (6), 26 (25), 34 (37), 47
(48), 48 (49), 65 (63), 82 (81), 97 (93),
127 (128)
- - , příslušející rodině, církvi, zaměstna
vateli 12 (10)
- - středověké 14, 15 (13), 16 (13)
- - u Římanů (římské) 13, 14 (l2), 15
(13), 48 (49), 128 (128)
- - v dob i"' absolutismu 14, 15, 16 (13)
- - - - liberální 16, 17, 18 (14)
- - - - osvícenské 16, 17,18 (14)
- - ve střední Evropě 15 (13)
- - vojenské 12 (10)
- válečné 97 (92)
- věcné 231 (342)
- , věda o něm II (9)
- veřejné 39 (42)
- vojenské kárné a kázeňské [1923, červenec 4.]; [1927, říjen 6.]
- volební 161 (196), 181 (238, 239); viz také
řád volení
- - vojska a četnictva [1927, duben 8.]
- - , jeho ztráta pro falšování voleb 182
(239)
- - , - - - odsouzení 111 (106), 182
(239)
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-

- , neoprávněné
(239)
zákonné 20 (16)
zemské 15 (13)

jeho vykonávání 182

zmírňovací mimořádné 114, 115, 116
(110, 111)
- - omezeno zák. o trest. soudnictví nad
mládeží H5 (110)
- - vyloučeno (omezeno) při válečné
lichvě 115 (lIl), 238 (349)
- - - zák. na ochranu republiky 116
(lll), 135 (138), 137 (141), 142 (153),
143 (157)
- známkové, jeho ochrana 226, 227 (334,
335)
- zvykové 20 (16)
PraV01110C občanských soudů trestních 25
(24)
- sakrální 13 (ll, 12)
- soudcovská 14 (12)
- trestní 14 (12)
- vojenských soudů 25 (24)
President republiky, jeho ochrana 135
(136), 144 (159)
- - , jeho tělesné poškození 145 (161)
- - , jeho trestní stíhání 24 (24); [1934,
únor 2l.]
- - , jeho urážka 147 (164)
- - , jeho zavraždění 145 (160)
- - , potupení jeho vypodobení 147 (165)
- - , povolení návratu vypovězenému 102
(96)
- - , udělení milosti 85 (83), 112 (106),
123 (126)
- - viz též
ú k lad y;
čin i tel é
ústavní
Presu111pce právní, vyvratitelná 21 (18)
Prevaricatio advokáta viz a d v o kát
Privilegiu111 beztrestnosti 25 (24), 80 (80)
Probace viz
s y sté m
pro b a ční
Problé111y metodologické 4 (3), 9 (6)
Proces fysický 33 (35)
- fysiologický 33 (35)
- inkvisiční 32 (32)
- trestní 12 (10), 28 (26)
- - jako právní pojem 3 (1)
- - , jeho poznávání právnické 3 (I)
- - , jeho poznávání přírodovědné 3 (1)
- - s hlediska kriminálněpolitického 5 (5)
Prodej překotný a hromadný 141 (147)
Produkty francouzské z vinné révy, jich
pojmenování [1924, srpen 29.]
Prohlídka domovní 103 (97)
- místní, překážení jí ve věcech daňových

158 (193)
- osoby 103 (97)
Projev slovní, jeho trestnost 65 (63)
Prokurator 36 (38)
- vojenský 25 (24)
Pro1111čenÍ dle branného zákona 88 (84)

-

- práva autorského 88 (84)
- tiskového zákona 87 (83), 88 (84)
- zákona o ochraně cti 87 (83), 88 (84),
89 (86), 220 (324)
- - - - - měny 88 (84)
- - - - trestání mládeže 86 (83), 88
(85)
- - - proti nekalé soutěži 89 (86)
- , jeho lhůty 86 (83)
- , - podmínky 22 (20), 34 (37), 86 (83),
87, 88 (84), 97 (93)
- , - přetržení 86 (83)
- , - stavení 86, 87 (83), 89 (86)
- konkurujících deliktů 87 (84)
- při deliktech distančních 86 (83)
- - - pokračujících 86 (83)
- - - trvajících 86 (83)
- - hrdelních zločinech 88 (84)
- - nepravých deliktech omisivních 86 (83)
- - pravých deliktech omisivních 86 (83)
- - urážkách na cti tiskem 87 (83)
- trestního stíhání 85, 86 (83), 87, 88 (84),
88 (85)
- trestnosti 89 (86)
- trestu 86 (83)
- , účinek žádosti za vydání člena Nár.
shromáždění na běh lhůty promlčení 86
(83) [1924, květen 30.]
- výkonu trestu 116 (1l2)
- zločinů, přečinů a přestupků 87 (84)
- žalobního práva 89 (86)
- viz také č a s
Prominutí čestných následků odsouzení
85 (83)
- trestu 85 (83), !)2 (8!), U2 (106), 116
(1l2), 122 (124)
- - podle zák. o ochraně cti 222 (325)
- - viz též t r e sty
Propadnutí 79 (79), 93 (90), 94 (91), 109,
110 (102),113(107)
- podle zák. autorského 110 (102), 225
(330)
- podle zák. na ochranu republiky 109 (102)
no (102), 137 (141)
- podle zák. o nakažlivých zvíř. nemocech
IlO (102)
- podle zák. o potravinách 109 (102), 110
(102), 194 (269)
- podle zák. o tisku 109 (102), UO (102)
- podle zák. o třaskavinách 109 (102)
- podle zák. o úplatkářství 109 (102), UO
(102)
- podle zák. o válečné lichvě 109 (102),
238 (349)
- podle zák. patentového 110 (102), 226
(333)
- podle zák. proti nekalé soutěži 228 (338)
- - - známkového IlO (102), 227 (335)
Propuštění podmíněné 92 (89), ll8, U9
(117, ll8)

-

- , jeho podmínky 118, 119 (117)
- , jeho zvláštnosti při odsouzení mladistvých 120 (120)
- - , komise o něm rozhodující 119 (118)
- - , prov. nař. ll9 (U8); (1919, listopad
11.]; [1922, červenec 14.]; [1923, listopad 21.]
- - při doživotním žaláři ll8 (117)
- - z donucovací pracovny 104 (98),
121 (122)
- - , zákon 116 (112); [1919, říjen 17.];
[1924, červen 6.J
Pro rada 142 (1M, 155), 156 (182), 167
(210)
Prostituce, její reglementování 103 (98)
- viz také n e moc i p ohl a v n í
Prostředky dopravní, jich požadování pro
účely vojenské 180 (237); [1924, květen
13.]; [1924, říjen 16.J; [1930, listopad
7.J; [1932, květen 12.]; [1932, prosinec
22.]
- k padělání, porušení, zlehčení peněz
159 (194)
Prostředky kosmetické, obchod jimi 194
(266)
- - , zdraví škodlivé 194 (267); [1931, čer
ven 19.)]
Protiprávnost 31 (30), 32 (33), 40 (43),
58 (56), 59 (58), 77 (76), 131 (131), 217
(318),229 (340)
- formální 128 (129)
- , její vědomí 52, 53 (51), M (52), 58 (56),
192 (263), 229 (340)
- , klasifikace podle jejího znaku 128, 129
(129 )
- materiální 31 (30),128 (129)
- viz také o k o I n o s tip rot i p r á vnost vylučující
Protizákonná ohlašování viz ohl a š ování
Provinění 35 (37)
- bankéřů, uschovávajících cenné papíry
201,202 (289)
- činitelů akciových společností a ústavů,
přijímajících vklady 200, 201 (287)
- - společností s r. 0.200 (285)
- - ústavů, jimž je povoleno příročí 201
(288)
- - výdělkových společenstev 200 (285)
- disciplinární 163 (202)
- proti omezením volnosti kartelů 203
(294)
- - - - soutěže 203 (293)
- - uhelnému hospodářství 203 (292)
- - zabrání pozemkového majetku 202,
203 (291)
- válečné 14 (12)
- viz též mla d i s tví
Pro vise, jich odnětí pro odsouzení III (106)
Provocatio ad populum 14 (12)
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Prukazy cizí, jich užívání 244 (355)
Prvek deskriptivní (popisný, psychologický, psychický) 33 (34), 45 (47), 51 (50),
53,54(52)
- normativní 33 (34), 45 (47), 46 (47)
- - při nedbalosti 60, 61, 62 (50 J
- při úmyslu 50, 61, 52 (50)
- skutkové podstaty 33 (34)
Přečiny politické 36, 37 (39)
- , rozdíl mezi nimi a přestupky a zločiny
34, 35 (37)
Přečiny a přestupky, nadržování k nim
154 (179)
- - - obvinění z nich, bezdůvodné 152
(178)
Předmět kriminologie 3 (I)
- ochrany 128, 129 (129), 158 (194)
- poznávání metodologického 10, II (8)
- - právnického 10 (8)
- - sociologického 10 (8)
- útoku 131 (131)
Předměty oděvní, obchod jimi 194 (266)
- - , zdraví škodlivé 194 (267)
- ochrany, jejich druhy 129, 130 (130 J
- potřeby, dle lichevního zákona 204 (296),
237,238 (349); [1917, březen 24.];
- potřeby, opatření jimi podniků státních
[1920, září 3.]
- - , jich zdražení 141 (147)
- - viz též v Ý voz; z a taj o v á ní
- válečné potřeby, porušení jich dodávání
180 (236), 237 (349)
Předražování odepřením prodeje, nebude-li odebráno i jiné zboží 238 (349)
- , postavení pod policejní dozor 103 (97)
- , pouštěním se do pletich 237 (348)
- , požadováním ceny zřejmě přemrštěné
237 (349)
- , přeplácením ceny 237 (349)
- , při pronájmu nemovitosti 237 (349)
- , s jinými smluvené 237 (349)
- , provozováním řetězového obchodu 237,
238 (349)
- viz také z dra ž o v á n í
- zastavením, obmezením veřejného prodeje 238 (349)
Předseda vlády, jeho trestní odpovědnost
vizvláda
Předsevzetí 53 (52); viz také ú mys 1
Představa výsledku viz v Ý s led e k
Přechováváni známých zločinců 153 (179)
Překážení volbám viz vol b y '
- výkonu vrchnostenským osobám 150
(172); viz také n e p o s 1 u š n o s t
Překážka manželství, její zatajení 184 (242)
Překročení mezí nutné obrany 82 (81)
Přenosné nemoci viz n e moc i
Přeplácení ceny při dražbě 242 (354); viz
také pře dra ž o v á n í
Přestupky nedospělých 105 (99)
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- nepatrné, jich trestání [1857, září 30.]
- , rozdíl mezi nimi a přečiny a zločiny 34,
35 (37)
- , těžké policejní 34 (37)
Přezkoušení branců, jeho překažení 179
(235)
Přezvědné osoby viz
o s ob Y p ř ezvědné
Příbuzná, nezletilá,

její zmrhání viz z m r-

hání
Příbuzní

1

viz o s o b y b 1 í z k é; p ř íslušníci
Příčetnost 38 (42),44 (46), 52 (51), 83 (82)
- , definice 40 (43)
- , okolnosti ji vylučující 40, 41, (43,44)
- omezená 44 (46)
- , pojem 39, 40 (43)
- pochybná 104 (99)
- zmenšená 44 (46 J
Příčinný vztah (kausálnost) viz s o u v i slost kausální
Příprava úkladů viz ú k 1 a d y
Přípravné jednání viz jed n á n í p ř ípravné
Příročí viz úst a v y pen ě žní
Přírodovědná (přírodovědecká) metoda
viz metoda přírodovědná
Přísaha křivá, trestnost 151, 152 (177 J,
242 (355)
- vyjevovací 151 (177)
- viz také v Ý p o v ě ď k ř i v á
Příslušníci, jich beztrestnost při nadržování 153 (179)
- viz též o s o b Y b 1 í z k é
Příspěvky vychovávací, jich ztráta pro odsouzení III (106)
Přístroje k měření potravin, obchod jimi
194 (266)
- k topení, zákaz jich používati; [1896,
prosinec 28.]
- rozmnožovací, jejich držení [1912, červen 7.]
Přitěžující okolnost viz o k o 1 n o s t i
Přivlastnění při zpronevěře 233 (343)
Příživnictví 204 (295); viz také p a s á c tví
Psychiatr 39 (43)
Psychiatrie 39 (43), 83 (82)
Psychosa periodická 40 (44)
Ptáci užiteční, jich ochrana [l870, duben
30.]; [1913, únor 12.]
Publikace necudné, jich rozšiřování [1910,
květen 4.]; [1922, červen 22.]
Pujčka státní, čtvrtá 39 (42); [1920, červen
24.]
Pujčky válečné [1920, červen 24.]; [1924,
září 30.]
Punce, nedovolené jich dělání, užívání 157
(187 J, 160 (194), 161 (197)
Puncovní zákon, trest na jeho porušení
viz zákon puncovní

I

Působnost

trestního práva 20 (16)
- zákona co do osob 24, 25 (24)
- - , časová 21, 22 (20)
- - , místní 22, 23, 24, 25 (21, 22, 23,
24),26 (25), 28 (26), 29 (28)
Puška, její spuštění viz z b raň
Putativní delikt viz d e 1 i k t P U t at i vní
Původ zboží, jeho označování [1923, prosinec 20.]
- - , jeho nesprávné označování 227 (337)
Původce urážky na cti tiskem 223 (326)
Původcovské právo viz p r á v.o a u t o rské
Pych lesní 231 (342)
- polní 231 (342), 233 (342)
Pyromanie 83 (82)
PytIáctví 233 (342)
-

Q
Quaestiones 14 (12)
- perpetuae 14 (12)

R
Racionalismus 7 (6), 8 (6)
Racionalisté 6 (6)
Rada dozorčí 25 (24), 101 (95), 106 (99),
107 (99), 120 (120), 121 (121)
- revírní a závodní [1920, únor 25.]
- školní, místní [1920, listopad 6.]
- uhelná 203 (292)
Radiotelefonní zařízení viz z a říz e n í
radiotelegrafní
Radiotelefony viz tel e g r a fy
Radiotelegrafní zařízení viz z a říz e n í
Radiotelegrafy, jich výroba, prodej, přechovávání 162 (199); [1923, prosinec 20.]
- , porušení jejich monopolu 162 (199)
Ranhojič, jeho provinění z nevědomosti
196 (275)
- viz též 1 é k a ř
Rasa, její ochrana 138 (142)
- , její sociální význam 19 (15)
Reakce státní, odplácející 90 (88)
- - odstrašující 90 (88)
- - sociálně pedagogická 90 (88)
Recidiva 78 (77)
Redaktor, jeho beztrestnost 222 (326), 223
(326)
- , jeho stihatelnost pro urážky tiskem 223
(326)
- odpovědný 25 (24)
- - , povinnost jeho zřízenJ 37 (40)
- , trestnost za odepření opravy 175 (226)
- , zanedbání povinné (pozornosti) péče 135
(l38), 146 (162), 174 (225), 223 (326)
Reforma trestní, její snahy 4 (3)

,--~.,,'
- vězeňství 90, 91 (89)
Reformace (náprava) zločince 35 (37), 91
(89)
- viz také
s y sté m r e for mač n í
Regressus in infinitum 62 (61)
Rehabilitace 85 (83)
- viz také zahlazení odsouzení
Réhabmtation de droit 121 (123), 123 (126)
- judiciaire 121, 122 (123)
Rejdy, za řízení vyrovnavacího, konkursního 240 (351)
Rejstřík lodní 24 (23); [1920, duben 15.J
- trestů 123 (126), 222 (325)
- známkový 226 (334)
Reklama, nekalá 227 (337)
Relegatio 14 (12)
Represe 97 (92)
Republika Československá, stíhání jejího
presidenta 24 (24)
- - , její hanobení 138 (142)
- - , - poškozování 133 (133)
- - , ohrožení její bezpečnosti užíváním
poštovních holubů 144 (158)
- - , - - - vojenské 133 (133, 134
(133), 136-141 (141-150)
- - , - - obrany 143 (158), 144 (158),
151 (174)
.
- - , - jejího trvání 133 (133), 134 (133),
137 (142), 141 (151)
..
- - , - míru v ní 133 (133), 134 (133),
136, 137, 138, 139, 140, 141 (141 až

150 )
-

- , potupení jména, znaku, vlajky, barvy
147 (165)
- - , úklady o ni 24 (24), 133 (133), 134,
135 (134-138), 136 (141), 140 (146),
141 (l51)
- - , vnější ohrožení její bezpečnosti 141,
142 (151,152,153,154),149 (169)
- - , zákon na její ochranu 27 (25), 36 (39),
37 (40), 43 (45), 48 (49), 55 (54),60 (59),
71 (71),72 (72), 133 (132); [1919, čer
venec 23.]; [1923, březen 19.]; [1933,
červenec 20.]; [1934, červenec 10.]
- - viz též o hro ž o v á ní; p o v S t ání; ústava; území; válka;
zmocněnec

Res derelicta 231 (342)
- nullius 231 (342)
Restituce 85 (83)
Revoluce francouzská, Velká 17 (14), 20
(16)
Rmut vinný viz vín o
Rodiče, jich zlé nakládání s dětmi 209 (305)
- , trest pro nucení dítek k neplatnému manželství 184 (242)
- , úmyslné ublížení jim na těle 208 (303)
Rostlinná výroba viz výr o b a
Rostliny kulturní, zkoušení jich odrůd víz
odrůdy
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Rouhání se bohu 189 (256)
Rousseau (1712-1778) 16 (14), 96 (92)
- , jeho filosofický názor na stát 7 (6)
Rovnost individua 9 (6)
Rozčlenění kriminologie 3 (1)
- vědy trestního práva 12 (10)
Rozdělení trestných činů 33, 34, 35, 36, 37,
38 (35, 36, 37, 38, 39, 40, 41); viz také
činy trestné
Rozhodnutí úřední, jich zlehčování 156
(183)
Rozkaz povolávací, jeho neuposlechnutí 180
(235)
- stráže, jeho neuposlechnutí 150 (171)
Rozsudek, jeho uveřejnění fakultativní 111
(105)
- , - - obligatorní 111 (105)
- , - - podle zák. o potravinách 111 (105),
194 (269)
- , - - - - patentového III (105),226
(333)
- , - - - - známkového 111 (105), 227
(305)
- , jeho uveřejnění při deliktech tiskových
III (105)
- , - - - nekalé soutěži 228 (338)
- , - - - porušenípůvodskéhoprával11
(lOS), 225 (331)
- , - - - urážkách na cti (tiskem) 85 (83),
III (105), 117 (113), 222 (325)
- , - - - válečné lichvě 111 (105)
Rozsudky cizí 28 (27)
Rozšiřované spisy viz t i s k o p i s
Rozšiřování nevěry viz n e věr a
zp rávy
- pověstí nepravdivých viz
nepravdivé
- tiskopisu viz t i s k o p i s
Rozšiřovatel tiskopisu, zanedbání povinné
pozornosti 174 (225)
- - živnostenský 175 (226)
Rozum, naprosté jeho chybění 40 (44)
- , prohřešení proti jeho požadavkům 6
(6)
Ručení majitele podniku za lichvu zmocněnce viz z moc n ě n e c
- podnikatele 39 (42)
- za cizí vinu 73 (73)
- za nezaviněný výsledek 55 (54), 56 (54)
- zaměstnavatele 39 (42)
- za škody automobilů [1908, srpen 9.]
Rušení náboženství 189, 190 (255, 256,
257)
- obecného míru 37 (40),137,138 (142),
139 (144), 189 (255)
Rvačka 208 (303),209 (304)
- , rozdíl od souboje 210 (308)
- viz též p o š k o z e n í n a těl e
Ryby, krádež na nich 233 (342); viz též z ákon rybářský

Jl
Řád a medaile Bílého Lva [1922, prosinec

--

..
-

7.]; [1924, listopad 13.J; [1930, srpen
23.J
advokátní [1868, červenec 6.]; [1922,
leden 31.]
čelední pro Čechy [1866, duben 7.j
- - Moravu [1866, květen 2.]; [1893,
březen 2l.]
- - Slezsko [1867, březen 25.]; [18i4,
březen 17.]; [1882, listopad 19.J; [1899,
září 22.]
domácí 100 (95)
exekuční [1896, květen 27.]; [1932, prosinec 21.]
hospodářský 130 (130)
hrdelní Josefa 1. 15 (13)
- Karla V. 15 (13)
- Marie Terezie 16 (13)
- soudní, obecný 17 (14)
- zemský 15 (13)
jednací senátu [1920, duben 15.]
- sněmovny poslanecké [1920, duben
15.]
- soudů [1896, listopad 27.]
konkursní, vyrovnací a odpůrčí [1914,
prosinec 10.]; [1931, březen 27.]
mravní 130 (130)
náboženský 130 (130)
notářský [1855, květen 2l.]; [1871, červenec 25.]
o ohledání mrtvol pro Čechy [1894, červenec l.]
- - - - Moravu [1892, srpen 2.]
- - - - Slezsko [1877, září 25.]
policie požárové pro Čechy [1876, květen 25.]
- - - Moravu [1873, duben 25.]
- - - Slezsko [1873, únor 2.]
požární 83 (82)
právní 3 (1), 10 (7, 8), II (9), 17 (14),
20 (l6), 22 (21), 22, 24 (23), 27 (26),
30, 31 (29, 30), 32 (32), 38 (42), 39 (43),
49 (47),50 (50), 52 (51), 53 (51), 54 (53),
57 (55), 58 (56), 65 (63), 76 (76), 83, 84
(82), 94 (90), 130 (130), 134 (135), 163
(202),206 (299), 213 (311, 312),214 (312,
314)
- , hodnocení s jeho stanoviska 45, 46
(47)
soudní civilní [1895, srpen 1.]
společenský 31 (32)
školní a vyučovací [1905, září 29.]
trestní rakouský 55, 56 (54), 85 (83);
[1873, květen 23.]; [1912, červenec 20.]
- uherský [1896, prosinec 22.]
- vojenský 12 (10), 25 (24); [1912, červenec 5.]; [1919, říjen 14.]; [1918, prosinec 19.]; [1918, listopad 2.]

volení do nemocenských pojišťoven
[1930, únor 27.]
- - poslanecké sněmovny [1920, únor
29.]; [1925, říjen 15.]
- - v obcích [1919, leden 31.]; [1920,
·březen 18.J; [1922, červenec 14.J; [1933,
červenec 12.];
- živnostenský [1907, srpen 16.]
- viz také říz e n í
Řády chudinské (policejní) 203 (295)
- požární, jich nešetření mistry stavitelskými, zednickými, tesařskými 198 (282)
- tuzemské, cizozemské,. jich zrušení III
(106), 174 (223); [1918, prosinec 10.];
[1920, duben 10.]
- vojenské, jich ztráta 111 (106)
- volební 182 (239); viz také řád vol ení v obcích
Řetězový obchod, jeho provozování viz
-

předražování

Římské právo viz p r á v o ř í m s k é; viz
také p r á v o t r e s t n í u Řím a n ů
Ř.ízení pozůstalostní, místopřísežné seznání

-

majetku v něm 151 (177)
smírčí podle zákona o ochraně cti 87 (83)
- - - proti nekalé soutěži 87 (83);
[1928, únor 23.]
soudní v právních věcech nesporných
[1854, srpen 9.]
správní [1928, leden 13.]
trestní disciplinární ll8 (116), 163 (202)
- důchodkové ll8 (116)
- proti mladistvým viz m I a d i s tví
správní 118 (116)

s
Sabotáž 192, 193 (264)
Sádě, jejich uznávání [1921, březen 17.]; viz
též zná m k y
Sádlo vepřové, obchod jím 194 (270); [1901,
říjen 25.]; [1902, únor l.]; [1902, červen
5.]
Samosoudce, osobování si jeho moci 147
(163)
Samostříly viz z n a m e n í v Ý str a ž n á
Samovazba, výkon trestu v ní 91 (89;, 100
(95); [1872, duben 1.]; [1873, květen 10.];
[1878, duben 2.]; [1878, červenec 17.J;
[1889, březen 14.J; [1889, červenec 2.];
[1901, únor 15.]; [1901, červen 12.];
[1902, prosinec 4.); [1905, únor 28.};
[1905, březen 4.]; [1907, červen 2.];
[1909, srpen 13.]
- , zostření trestu 100 (95), 101 (95)
Sazba lékárnická [1920, duben 26.]; [1927,
březen 17.]
- trestní 21 (17), 22 (20), 38 (41), 49 (49),
79 (79), 86 (83), ll3 (107), 114, H5 (110),
136 (140), 144 (160)

- - jednotná 114 (108)
- - privilegovaná 74 (73)
- - zvláštní 114 (108)
Sazby, šizení proti ním viz š i z e ní
Sbíhání se viz k o n k u r e n c e
Sbor zákonodárný, jeho ochrana 135 (136)
- - , trestní stíhání jeho urážek 214 (314),
219 (323)
Sčítání hodnot při majetkových deliktech
232 (342), 234 (343, 345)
- lidu [1927, březen 17.]
Sdružování státu nepřátelské 140 (146);167 (210), 177 (230)
Sebevražda 76 (76)
- , pomoc při ní 76 (76)
Sekta náboženská, nedovolená, napomáhání jí 191 (261)
Sekundanti viz s o u boj
Senát, jeho složení a pravomoc [1920, únor
29.J
- , řád jednací [1920, duben 15.]
Seno, sláma, dříví, uložení jich na místech
nebezpečných ohněm 198 (282)
Sesutí domu, hrozící, povinnost je oznámiti 197 (279)
- stavby viz s t a v i tel
Shluknutí, jeho rozdíl od pozdvižení 150
(171)
- - - od vzbouření 150 (171)
- , přečin 131 (131), 146 (163), 150 (171)
Shromáždění konaná za spolupůsobení
úřadu, násilné jednání proti nim 177
(229)
- , jeho rušení177 (228)
- , Národní, stíhání jeho členů 24 (24)
- , - , zastavení běhu promlčecí lhůty proti
jeho členům 86 (83); [1924, květen 30.]
- , ochrana jich svobody 176 (227); [1907,
leden 26.]
- spolková 177 (228)
- voličů 177 (228)
- zákonně svolaná 177 (228)
Schválnost 53, 54 (52); viz také II mys 1
Schopnost intelektuální 40 (43), (44), 45
(47), 47 (48), 84 (82)
- volní 40 (43), (44), 47 (48), 84 (82)
Schůzky zločinců, hovění jim 154 (179)
Schvalování trestných činů 139, 140
(144),146 (162),154 (179)
- zločinu proti zák. o třaskavinách 193
(265)
Silostroje viz a u tom o bil y
Sjezdy mezinárodní kriminalistické 4, 5 (3)
Skladiště veřejná, jejich zřízení a provozování [1889, duben 28.J
- - obilní 241 (353); [1933, červen 28.]
Skutečnost jako myšlenkový výtvor lidský 10 (8)
- , její teleologické uspořádání 6 (5)
Slabomyslnost 40 (44)
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Sláma, její uložení na místech nebezpeč
ných ohněm viz sen o
Slovo čestné, jeho vykořistění 236 (348)
Služba statistická, její organísace [1919,
leden 28.]
- veřejná, její rušení 172 (220)
- vojenská, nedostavení se k ní 179 (235)
- - , uprchnutí před ní 179 (235)
- zdravotní veřejná [1870, duben 30.]
Služebná, smilstvo s nezletilým synem, příbuzným viz s mil s t v o
- viz též krá d e ž
Směna svémocná 232 (342)
Směr klasický viz
š k o 1a k 1a s i c k á
- positivistický viz š k o 1 a p o s i t ivistická
Směsi kovové viz k o v o v é smě s i
Smilstvo 53 (52),75 (75)
- , jeho pohoršlivé provozování 185 (245)
- krve 184 (245)
- na nedospělých 76 (76)
- násilné 78 (78), 184 (243)
- proti přírodě 184 (245)
- služebné s nezletilým synem, příbuzným
185 (245)
- , svedení k němu 184, 185 (245)
- , vyzývání k němu 185 (245)
- živnostenské 171 (217), 185 (245)
- viz též h o s t i n Š t í
Smír podle zákona o ochraně cti 222 (325),
223 (326)
- - - proti nekalé soutěži 87 (83)
- viz také říz e n í smí r č í
SmírčÍ řízení při nekalé soutěži viz říz e n í
smírčí

Smírné jednání při urážkách na cti tiskem
ciz smír
Smlouva mírová 18 (14), 24 (23)
- nakladatelská [1923, květen ll.]
- pojišťovací 17 (14)
- společenská 7 (6), 9 (6), 16 (14), 96 (92)
- - , její obsah 7 (6)
- - , její porušení 7 (6)
- soukromoprávní 163 (203)
Smlouvy mezinárodní 25 (24), 26 (25), 28.
(26), 36, 37 (39)
- - o vydávání zločinců 28, 29 (27, 28);
viz také příloha II.
- státní 20 (16)
Smrt člověka jednáním proti zákonu o ohrožení zdraví přenosnými nemocemi 195
(271)
- - - - - o potravinách 194 (267,
268)
- - , nesprávné udání její doby 197 (279)
- - ve rvačce 209 (304)
- vinníkova, její účinek 85 (83)
Smýšlení nízké a nečestné 35 (37)
Sňatek nezákonný 183, 184 (242)
Snahy kodifikační 19 (15)
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Sněmovna, její disciplinární moc 24 (24)
- , její souhlas ke stíhání poslanců 25 (24),
86,87 (83)
- , řád jednací [1920, duben 15.]
- , volby do ní [1920, únor 29.]; [1925,
říjen 15.]
Sněmovny, jejich hanobení 147 (166), 150
(173)
- , pobuřování proti nim 147 (166), 150
(173)
Socialismus 9 (6)
Société générale des prisons 5 (3)
Sociologie 9 (6), II (9)
- kriminální 4 (3), 5, 6 (5), 10 (7)
- trestního práva 10 (8)
Souběh trestných činů viz k o n k u r e n ce
Souboj americký 210 (308)
- , beztrestnost 211 (308)
- , trest sekundantů 211 (308)
- , trest účastníků 211 (308)
-,zločin 75 (75), 78 (78),210,211 (308)
Soud kmetský 155 (180)
- poručenský 106 (99), 107 (99), 154 (179),
187 (250)
- spáchaného činu 24 (23)
- státní 36 (39), 135 (138), 142 (153), 145
(160), 146 (161); [1923, březen 19.]
- vojenský 180 (235), 233 (342)
- volební [1920, únor 29.]; [1924, květen
30.]
- vrchnoporučenský 105 (99)
Soudce, jeho urážka 220 (323)
- poručenský 42 (45)
- trestní, jeho volnost při výměře trestu

6 (6)

- , zneužití moci úřední viz z n e u žit í
- viz též hla s o v á n í
Soudcovství, ztráta způsobilosti následkem
odsouzení pro zločin 111 (106)
Soudy lidové cenové [1919, květen 28.]
- okresní 35 (37)
- porotní 36 (39)
- poručenské v trestním soudnictví mládeže viz
s o u d p o ruč e n s k ý;
soud vrchnoporučenský
- sborové 35 (37)
- trestní, obraz jejich činnosti 4 (3)
- - římské 14 (12)
- - , stíhání jich urážek 214 (314), 219
(323)
- - , ukládání trestu jimi 20 (16)
- - viz také s t a t i s t i k a j u s t i ční
Soukromá listina viz 1 i s t i n a
Soulož mimomanželská 183 (241), 184 (243,
244)
- násilná 184 (243)
Soutěž nekalá [1927, červenec 15.]; [1928,
únor 23.]
- - , ochrana soukromoprávní proti ní 203
(293)

-

- , ochrana trestní proti ní 227, 228,
229 (336, 337, 338)
- osob pomocných 228 (337)
- - , stavení promlčení podle zák. proti ní
87 (83)
- - viz též mra vyd obr é; b e zt r e s t n o s t; n e b rán ě ní; p o dplá cen í; p ů vod z b o ž í; r eklama; rozsudek;řízení smírčí; taj e mst v í o b ch o dní; t aj e mst v í výr o b ní; zle h č o v ání; zneužívání
- ve věcech peněžnictví, zákon [1933,
březen 2.]
Souvislost (příčinná) kausální adekvátní 63
(61)
- 60, 61, 62, 63, 64, 65 (59, 60, 61,
62),68 (67), 71 (70,71),72 (72), 74 (73),
206 (299), 240 (351), 243 (355)
- - atypická 56 (54), 207 (300)
- - inadekvátní (výjimečná) 63 (61)
- - jako pojem filosofický 62, 63, 64 (61)
- - jako pojem fysikální 62, 63, 64 (61)
- - j::ko pojem právní 62, 63, 64 (61)
- - , její zákonná definice 63 (61)
- - přetržená 63 (61)
- - typická 56 (54),207 (300)
Specialita viz z á s a d a s pec i a 1 i t y
Spis obžalovací, předčasné jeho uveřejnění
tiskem 154 (180)
Spisy rozšiřované viz t i s k o p i s
- trestní, předčasné jich uveřejnění tiskem
154 (180)
Splavy, jejich svévolné poškození 192 (263)
Spolčení k úkladům o republiku 135, 136
(139), 140 (146)
- - - - - , jeho rozdíl od utvoření organisace 136 (139), 140 (146)
- k útokům na ústavní činitele 146 (162)
Spolčovací právo, zaručeno ústavou 176
(227)
Společenstva pro napomáhání živnostem
a hospodářství [1873, duben 9.]; [1903,
červen 10.]
.
- výdělková a hospodářská, provinění jich
činitelů 200 (285)
Společnost, ochrana její proti individuím
38 (42)
Společnosti akciové, provinění jich činitelů
200,201 (287) .
- náboženské, jejich zákonné uznání [1874,
květen 20.)
- s obmezeným ručením, provinění jich
činitelů 200 (286)
- - - - [1906, březen 6.]
Spolek, jeho rozpuštění 30 (29)
Spolky politické 140 (146)
- tajné 140 (146)
- , zákonné předpisy o nich [1852, listopad
26.J

Trestní právo 21

Spolučinnost několika
činu 70, 71, 72, 73,

osob při trestném
74, 75 (70-75)
Spolupachatel 72 (72), 74 (73), 145 (160),
159 (194); viz také s pol u pac h atelství
Spolupachatelství 70 (70), 71 (70), 72
(72), 79 (78)
Spoluvina 70, 71 (70, 71), 73 (72, 73), 74
(73, 74), 75, 76 (75,76), 159 (194), 235
(346)
- dolosní 71 (70)
- , její druhy 70, 71 (70)
- její formy 71 (70)
- její povaha akcesorní (odvozená) 73,74
(73)
- kulposní 71 (70)
- nakládáním člověkem, jako otrokem 170
(215)
Spoluzloděj viz krá d e ž ves pol e č
n o st i
Spořitelny, úprava právních poměrů [1920,
duben 14.]
Spoutání železy 101 (95)
Správa justiční 108 (100)
- politická, její organisace [1927, červenec
14.)
- veřejná, její ohrožování orgánem moci
veřejné 167 (210)
- zahraniční 29 (28)
Spravedlnost, pojem 7 (6)
- , trestné činy proti jejímu výkonu 151,
152, 153, 154, 155 (176-180)
- , vůle k ní II (9)
Srocení definice 149 (169)
Stánky, zákaz rozšiřování tiskopisu v nich
175 (226)
Stát absolutistický 31 (32)
- blahodějný 19 (15)
- cizí 26 (25), 28 (27)
- československý [1918, říjen 28.]; viz
republika
- , filosofické názory o něm 6 (6), 7 (6)
- , jeho autonomie 22 (21)
- , - chápání racionalistické 6 (6)
- , - - teleologické 6 (6)
- , - oprávněnost k trestání 6 (6), 12 (10)
- , - suverenita 22 (21)
- , - územní svrchovanost 28 (26)
- komtituční 18 (14), 31 (32)
Statek cizí, nemovitý, násilné vpadnutí do
něho 156 (181); viz také v pad n u t í
- polní, jeho ochrana na Moravě [1875, leden 13.]; [1894, duben 22.]
- - , - - v Čechách [1875, říjen 12.]
- - , - - ve Slezsku [1875, červen 30.]
Statistika justiční 4 (3)
- - , její uveřejňování 4 (3)
- kriminální 4 (3); viz také e v i den c e
soudních provinilců
- trestní ve Francii 4 (3)
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- v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
4 (3)
- - v Německu 4 (3)
- - v Rakousku 4 (3)
Statistická služba, porušení tajemství v ni
viz tajemství
Statistické výkazy viz v Ý k a z y s t atistické
Státní pokladna, pokuty do ní plynoucí viz
pokuty
- půjčka, čtvrtá, víz p ů j č k y vál e č n é
- soud, jeho člen, viz čin i tel é úst a vn í; s o u d stá t n í
- tajemství, jeho zrada, viz taj e mst v í
- vězení viz v ě z e n í stá t n í
- zástupce viz z á s tup c e
Stav nouze 51 (50), 59 (58), 83, 84 (82),
213 (311), 218 (321), 229 (338)
- falešný, podvodné jeho si osvojování 156
(181)
Stavební řády, jich nešetření viz řád Y
požární
Stavení promlčení viz pro mlč e n í
Stavitel, nešetření předpisů proti nebezpečí
ohně 198 (282)
- odpovědnost za sesutí stavby 197 (278)
- odpovědnost za tělesnou bezpečnost při
stavbě 197 (278)
- opominutí výstražných znamení při
stavbě 197 (278), 198 (280)
- zastavení ulic v noci vozy, sudy 197 (278)
Stávka jako prostředek útisku 171, 172
(219), 192, 193 (264)
Stěhování předčasné do nově vystavených
domů 198 (280)
Stejnokroj, neoprávněné jeho nošení viz
o s,o b o v á ní s i ú řad u n e b o
veřejné funkce
- státních zaměstnanců [1931, březen 26.J
Stíhání bezpráví 13 (ll)
- cizozemců 26 (25), 142 (153)
- disciplinární 136 (140)
- , jeho převzetí 220 (323)
- trestní, jeho potlačení 85 (83)
- - , jeho uhasnutí 85 (83)
- , upuštění od něho 220 (323)
- vlastních příslušníků 26 (25)
Stížnost provinciálů proti místodržícím 14
(12)
- zmateční ll4 (108)
Stížnosti bezdůvodné, popouzení k nim 150
(173),156 (184)
Strach, pohnutkou k trestnému činu 82 (81)
Strana, nabídka daru úředníku viz ú ř e dník
Stráž, její neuposlechnutí při shluknutí 150
(171)
- její urážka viz u r á ž k a
- viz též o s o byv r c h n o s ten s k é
-
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-

bezpečnosti,

trestní stíhání její urážky 214
(314), 220 (323)
- - , její sbory [1922, červenec 13.]; [1922,
říjen 5.]; [1928, leden 31.]
Stroj razící, jeho nedovolené výrobky 37 (40)
- tiskací, jeho nedovolené výrobky 37 (40)
Stroje parní, jich poškození 196 (274)
Střelivo a výbušné látky, jich držení potulnými cikány 204 (295)
Střelný prach viz p r ach
Stříbro slité, jeho nabízení ke koupi 199
(283)
Studnice, jich znečištění viz z n e čiš t ě n í
Stuprum 14 (12)
Stydlivost, hrubá její urážka viz mra v opočestnost

Subjekt státní moci 28 (26)
- trestného činu 38-44 (42-46)
Sudy, zastavení ulice v noci jimi 197 (278,
279)
SuIla, jeho reformy 14 (12)
Suverenita 22 (21), 135 (137)
Svádění bezvýsledné 74 (74)
- nedokonané ke zločinu 74 (74), 148
(167), 151 (174), 207 (301)
- k činu individuálně určitému 74 (74),
148 (167)
- k vojenským zločinům a přečinům 180
(235)
- ke zneužití moci úřední 165 (208)
- nezdařené 74 (74)
- viz též n á vod; s v e den í
Svědectví, křivé 14 (12), 151, 152 (177 J,
242 (355)
- křivé v řízení správním 152 (177)
Svědek, jeho nepravdivá výpověď před
daňovými úřady 158 (190)
- , pobuřování proti němu viz p o b uřování

- , úmyslné ubližení jemu na těle 208 (303)
- viz též mlč e 1 i vos t
Svedení ke smilstvu viz
s mil s t V o
- pod přípovědí manželství 185 (245)
- viz též s vád ě n í
Svépomoc dovolená 81 (80)
Svéprávnost omezená 44 (46)
Svěření k dohledu, vychování, vyučování
184 (245)
Svévole 54 (52), 157 (186), 229, 230 (340)
Svévolné poškození mostů, splavů, telegrafu státního viz p o š k o z e n í
Svoboda domovní, její ochrana 172, 173
(221); [1920, duben 9.]
- individua 9 (6), 31 (32),76 (76)
- lidské vůle 7 (6),45 (47)
- náboženství, vyznání, víry 178, 179 (233),
189 (255)
- občanská 17 (14), 31 (32), 67 (65), 93
(90)
- osobní, člověka, její omezování 76 (76)

4

-

- , její ochrana 169 (170), 172 (221);
[1920, duben 9.]
- , - zaručení ústavou 173 (222)
přirozená, její obětování 7 (6)
shromáždění, její ochrana [1907, leden
26.]; [1921, srpen 12.]; viz také s hr 0mážděnÍ.
tisku, její zaručení

ústavou 174 (224),
176 (227)
-,trestné činy proti ní 211, 212, 213
(310-311)
- volební, její ochrana [1907, leden 26.J
- vůle, její pojem filosofický 39 (43)
- - , - - metafysický 39 (43)
- - , - - náboženský 39 (43)
Svolení škodujícího 76, 77 (76)
Svolující, zločin na něm spáchaný 129 (129)
Svrchovanost státní, mincovní 158 (194)
Sýr, obchod jím 194 (270); [1901, říjen 25.];
[1902, únor 1.]; [1902, červen 5.]
Systém borstalský 92 (89)
- elmirský 92 (89)
- komposiční 13 (ll), 14 (12)
- probační 90, 91, 92 (89)
- progresivní 92 (89), 101 (95)
- - vězeňský 119 (H8)
- reformační 90, 91, 92 (89)
- vězeňský 92 (89)
- známkový 91 (89),92 (89), 101 (95)

s
Škoda, její nedbalé přivodění 49 (49)
- na majetku, nepatrná viz o k o 1 n o s t i
polehčující

-

- - soukromém 36, 37 (39)
- - veřejném 36, 37 (39)
státu, vzniklá velezradou [1915, červen
9.]
Škola klasická 7 (6), 8 (6), 9 (6), II (9),
19 (15), 93 (90)
- positivistická 7 (6), 8 (6), 9 (6), II (9),
19 (15)
Školství, úprava jeho správy [1920, duben
9.]
.
Školy menšinové [1920, listopad 6.]
- obecné a měšťanské, řád vyučovací [1905,
září 29.]; [1919, duben 10.]
Šlechtictví, jeho zrušení III (106), 173,
174 (233); [1918, prosinec 10.]; [1920,
duben 10.]
Špehounství viz z rad a voj e n s k á
Šíření nepravdivých zpráv viz z p r á v y
nepravdivé
Šizení proti sazbám, řádům taxovním 204
(296)
Štítění se práce 204 (295)
Štočky ochranných známek [1933, listopad
4.]

T
Tajemství dle zákona o přímých daních, jeho porušení 167 (210), 212 (311)
- lékaře, lékárníka 212 (311)
- - úřední při pohlavních nemocech 212,
213 (311)
- listovní, (jeho ochrana) 168 (211), 177,
178 (231); [1870, duben 6.]; [1920,
duben 9.]
- - , jeho zaručení ústavou 177 (231), 212
(310)
- obchodní, jeho porušování, využívání při
soutěži 212 (311), 228 (337)
- peněžního ústavu, jeho vyjevení 201
(287), 212 (311)
- státní, jeho zrada 142 (156), 143 (157)
- telegrafní, telefonní, jeho ochrana 168
(210),178 (232),212 (310)
- úřední, jeho porušení 165, 166, 167 (209),
168 (210), 212 (3ll); [1924, červenec 3.]
- - , - - kmetem 167 (210)
- - , - - podle zák. kartelového 167
(210)
- - , - - živnostenským inspektorem
167 (210),212 (311)
- - , - - podle zák. o dani z obratu a dani přepychové 168 (210), 212 (311)
- - , - - - - o organisaci statistické
služby 168 (210), 212 (311)
- vojenské 142 (156), 143 (157)
- volební, jeho porušení 182 (239),212 (311)
- výrobní, jeho porušování, využívání při
soutěži 212 (311), 228 (337)
Tajeni zboží živnostníky viz z b o ž í
Tajnost dopisů, její ochrana viz taj e mství listovní
- telegramů, fonogramů, telefonických hovorů, její porušení 168 (210)
- viz též mlč e 1 i vos t; taj e mst v í
Talony, jich padělání, porušení 159 (194)
Tarif pokut 15 (13)
- trestů 17 (14)
Tatbestandsmassigkeit 31 (32)
Taxovní řády, šizení proti nim viz š i z e ní
Těhotné ženy, zanedbání při jich ošetřování 197 (275)
Technika zločinů 5 (4)
- - , jejich zjišťování 5 (4)
- zubní [1920, duben 14.]; [1920, prosinec
17.]
Telefon státní, jeho zlomyslné poškození
162 (200)
Telefonní hovory, porušení jejich tajnosti
168 (210)
- - viz též tel e g r a fy; taj n o s t
Telegrafní lana, podmořská, jich ochrana
viz lana
Telegrafy 36 (38); [1923, březen 23.]
- , jejich poškození 162 (200)
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jich zřízení, provoz 161
(198 )
- , podmínky jich zřizování [1925, duben
16.]
- státní, neoprávněné zapojení do nich 144
(158)
- , uŽití dopravních cest a nemovitostí pro
ně [1922, leden 27.]
- viz též z a říz e ní rad i o tel e g r a fní; radiotelegrafy; tajems tví; taj n o s t
Telegramy, porušení jich tajnosti viz
tajnost
Tělesné poškození viz
p o š k o z e n Í;
činitelé ústavní
Teorie absorbční 79 (79)
- kumulační 79 (79)
- o sociálním významu rasy 19 (15)
- občanského práva 12 (9)
- objektivní 72 (72)
- ochrany 8 (6)
- osvícenská 9 (6)
- pokusu, objektivní 66, 67 (65),68 (66)
- - , subjektivní 66, 67 (65),68 (66)
- představovací 47 (48)
- předstižení 7 (6)
- státního práva 12 (9)
- střední 79 (79)
- subjektivní 72 (72)
t. zv. psychologického donucení 7 (6)
- trestní 6-10 (6)
- - absolutní 6 (6), 7 (6), 8 (6)
- - relativní 6 (6), 7 (6), 8 (6)
- trestního práva II (9)
- volní 47 (48)
- zákonná průvodní 55 (54)
Termínový obchod obilím, mlýnskými v;Ý'robky, jeho zákaz viz ob ch od
Těžké poškození na těle viz po š k o z e II í
Tisk, jeho svoboda 174 (224)
- , rozebírání výsledků trest. řízení v něm
154, 155 (180)
- zákony o něm 37 (40); [1862, prosinec
17.]; [1868, říjen 15.]; [1894, červenec
9.]; [1933, červenec 10.]; 1934, červenec
10.]
Tiskař, jeho stíháDí podle zák. o urážkách
tiskem 223 (326)
- , zanedbání povinné péče 174 (225),
223 (326)
- viz též o p o m e n u t i
Tiskopis cizozemský, jeho rozšiřování 174
(225)
- - , zákaz jeho rozesílání poštou 175 (226)
- , jeho zničení 79 (79)
- , omezení kolportáže, rozšiřování 175
(226)
- , povinná udání na něm 175 (226)
- , povinný exemplář 175 (226)
- , promlčení deliktů 87 (83)
-,

neoprávněné
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- , přestoupeni zákazu kolportáže 175 (226)
- , trestnost deliktů obsahem spáchaných
37 (40), 174 (225), 216 (317), 218 (321),
222, 223 (326), 228 (338)
- , - zanedbávání povinné péče 79 (79)
- , udání nepravdivá v něm 175 (226)
- , zákaz jeho rozšiřování v trafikách 175
(226)
- zapovězený, zabavený, jeho rozšiřování
79 (79), 175 (226)
- , zastavení jeho vydávání podle zák. na
ochranu republiky 135 (138)
- viz též t i s k o p i s per i o di c ký;
tiskopisy; zabavení
Tiskopis periodický, podmínky jeho vydávání 175 (226)
- - , pojem 37 (40)
- - , povinnost uveřejniti opravu 175 (226)
- - , - - úřední výnosy, soudní nařízení, nálezy 175 (226)
- - , zříditi odpovědného redaktora 37
(40)
- - , úředně zastavený, trestnost dalšího
vydávání 135 (138), 139 (143), 140 (144),
143 (157), 146 (162), 175 (226), [1933,
červenec 18.]; [1934, červenec 16.]
- - , trestní stíhání jeho urážek 215 (314),
222 (326)
- - viz též r e d a k t o r; t i s k o p i s
Tiskopisy ohrožující mládež [1934, listopad 9.]
- , odpovědnost za jich obsah ve věcech
křivého obvinění, utrhání na cti, urážek
na cti [1924, květen 30.]; [1933, červen
28.]; [1924, červen 16.]; [1933, červenec
7.]
Tituly, veřejné, jich zrušení III (106), 174
(223); [1918, prosinec 10.]; [1920, duben 10.]
- - , jich ztráta III (106)
Tíže činu 9 (6)
Tlupa (banda) 75 (75), 130, 131 (131), 146
(162), 153 (179), 171 (217), 193 (265)
- její rozdíl od komplotu 75 (75)
Tlupy, tvoření jich potulnými cikány 204
(295); viz též c i k á n i
Topení, opatrnost služebných při něm 198
(282)
- , zákaz užívati přístrojů k němu [1896,
prosinec 28.]
Tortura 16 (13), 32 (32)
Toulání viz tul á c tví
Tovaryš kamnářský viz k a m n á ř
Továrny, zavinění při jich provozování 50
(50)

Trafiky, zákaz rozšiřování tiskopisu v nich
175 (226)
Trest 93, 94 (90)
.
disciplinární 25 (24), 81 (89)
- doživotní 7 (6), 86 (83), 98 (93), 99 (95),
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101 (95), 106 (99), 109 (101), ll3 (107),
115 (110), 118 (117), 122 (124), 145 (160),
146 (161); [1934, květen 3.]
- doživotního žaláře, jeho náhrada před
dokonaným 20. rokem 43 (45), 97, 98
(93),99 (95), 146 (161)
- jako děj v prostoru a čase 3 (1), 7 (6), 8
(6), 9 (6)
- - důsledek porušení smlouvy společenské 7 (6)
- - kategorický imperativ 6 (6)
- - právní pojem 3 (I)
- , jeho historický vývoj 8 (6)
- , - odpykání 37 (39)
- , - mimořádné zmírnění 114, 11 á, 116
(110,111)
- , - poznávání právnické 3 (1)
- , - - přírodovědné 3 (1)
- , jeho přeměna 114,115,116 (110,111)
- , - rozdíl od zabezpečovacích opatření
93, 94 (90)
- , - sakrální charakter 15 (13)
- , - účinnost 5 (5)
- káznice 35 (37), 94 (90)
- náhradní při odsouzení k trestu smrti nebo těžkému žaláři 97, 98 (93), 119 (117)
-- - za nedobytnou peněžitou pokutu 42
(45), 108, 109 (101)
- na těle, jeho zrušení 98 (94)
- nezneuctívající (custodía hone sta) 99 (95)
- odplatný 8 (6), 9 (6), II (9), 17 (14), 19
(15), 96 (92)
- odstrašující 15 (13), 16 (13), 17 (14), 19
(15), 96 (92)
- odpykaný, jeho výčitka viz v Ý čit k a
- peněžitý 17 (14), 35 (37), 42 (45), 107
(100), 108 (109), ll3 (107), 114 (109)
115 (110),122 (124), 135 (138), 137 (141),
242 (354)
- - u mladistvých 79 (79), 87 (85), 109
(101)
- policejní 35 (37)
- , postavení zabezpečovacích opatření vedle
něho 4 (3)
- přikování a vláčení lodí 17 (14)
- přečinů, přestupků, jeho druhy 99 (95)
- s hlediska kriminálně politického 5 (5)
- smrti 7 (6), 13 (U), 17 (14), 35 (37), 79
(79),88 (84, 85), 95, 96, 97, 98 (92,93),
99 (95), 101, 102 (95), 109 (101), Il5
(llO), 119 (U7), 122 (124), 128 (129),
145 (160), 207 (302); [1934, květen 3.]
- - , jeho náhrada před dokonaným 20.
rokem 43 (45), 79 (79), 97 (93), 100 (95),
106 (99), 145 (160)
- - , - záměna 98 (93), 145 (160)
- - , nepřípustnost jeho zostření 98 (93),
101 (95)
- - , výkon jeho 98 (93)
- , sociologická stránka jeho výkonu 5 (3)

státního vězení 37 (39), 79 (79), 94 (90),
99 (95), 101 (95), ll2 (106), ll4 (109),
122 (124)
- tělesný 15 (13), 17 (14), 98 (94)
- těžkého žaláře 37 (39)
- účelový 9 (6), 19 (15)
- uzamknutí 35 (37)
- ve smyslu formálním 93 (90)
- - - materiálním 93 (90)
- vězení 35 (37), 37 (39), 79 (79), 86 (83),
94 (90), 99 (95), 100 (95), 101 (95), 107
(100), 108 (101), ll3 (107)
- vyhoštění 80 (79)
- vykleštění 19 (15)
- zavření u mladistvých 35 (37), 42 (45),
43 (45), 79 (79), 88 (85), 94 (90), 99
(95), 100 (95), 101 (95), 145 (160)
- zkomolení 13 (ll)
- zločinů, hlavní jeho druhy 99 (95)
- zneuctívající 35 (37), 95 (92)
- žaláře 35 (37), 37 (39), 43 (45), 79 (79),
94 (90), 99 (95), 100 (95), 101 (95), 112
(106)
- viz také s a m o vaz ba; v ě z nic e ;
trestnice
Trestanci, moc disciplinární nad nimi [1860,
červenec 4.]; (1882, leden 13.]
Trestanec, jeho náprava 91, 92 (89)
Trestání nedospělých 21 (17)
- osoby slabomyslné 21 (17)
- nepatrných zák. přestupků [1857, září
30.]
- státní, jeho důvod 6 (6)
Trestné činy, jich schvalování viz s ch v alování
- - , výzva k nim viz v Ý z v a
Trestní právo viz p r á v o t r e s t ní
- teorie viz t e o r i e t r e s t n í
- zákoník viz z á k o n í k t r e s t n í
Trestnice 91 (89), 92 (89), 96 (92), 98 (93),
99 (95), 100, 101 (95); viz též v ě z nic e
- mužská v Kartouzích [1873, květen 10.]
- - v Plzni [1878, duben 2.]
- samostatná 25 (24)
- v Praze [1889, červenec 2.]
Trestnost, její objektivní podmínky 32 (32),
41 (44), 49 (49), 65 (63), 188 (254),
196 (274)
•
- , její vyloučení 76 (76), 81 (80)
- její vyloučení pro pravdivost urážky 217
(320)
- viz také o k o I n o s ti t r e s t n o s t
vyl u č ují c í, ruš í c í
Tresty absolutně určité ll3 (107), 115 (110)
- arbitrární 16 (14), 17 (14), 93 (90), 234
(344)
- , jejich cíl odstrašovací 7 (6), 95, 96 (92)
- , jich druhy 113 (107)
- , - poměr v území různého práva 94 (90);
[1920, duben 15.J
-
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- , - prominutí 85 (83), 92 (89), 112 (106),
122 (124)
- , - rozlišení 94 (91)
- , - výkon u mládeže 100 (95); viz také
výkon trestu
- , - - v polepšovně viz p o lep š o vna
- , - výměra 27 (25), 108 (101), 113, 114

(107-.,.109 )
- , - zostření 94 (90), 100, 101, 102 (95)
- kárné u mladistvých 100 (95)
- pen ě žit é 39 (42), 116 (112), 238
(349)
- - , jich vymáhání a záměna [1855,
únor 11.]
- policejní 35 (37)
- relativně určitě 113 (107), 115 (110)
- u Římanů 14 (12)
- vedlejší 80 (79), 94 (90), 102 (96), 108,
109, 110 (101, 102, 103, 104), 111
(106), 117 (113), 142 (153)
- - dle lichevního zákona 107 (100),
108 (101), 110 (103, 104), 117 (113)
- - - zákona na ochranu republiky 110
(104)
- veřejné kruté 7 (6), 96 (92)
- viz též m I a d i s tví; p r á v o m imoř á d n é ; pro min u t í; v Ý k o n
trestu
Treuga dei 15 (13)
Tribadie viz s mil s t V o pro t i p ř írodě
Třaskaviny,

jejich vyrábění, přechovávání,
dávání do oběhu 193 (265), 196 (274)
- , nezachování předpisů 193 (265)
- obecně nebezpečné, jich užívání 71 (71),
72 (72), 153 (179) 193 (265); [1885, kvě
ten 27.]
- vojenským účelům sloužící 137 (141)
- viz též opomenutí; vybízení;
beztrestnost; ohrožení
Tuláci, policejní nařízení proti nim [1873,
květen 10.]
Tuláctví 103 (97, 98)
- , trestnost 203, 204 (295)
Tuzemec, trestné činy v cizině jím spáchané
23 (21), 26 (25)
Typičnost zločinného jednání 31 (32), 32
(33,34)

u
Ublížení na cti viz u r á ž k a; p o m I u v a;
utrhání na cti
- na těle viz p o š k o z e n í n a těl e
Účastenství 70 (70), 71 (70, 71), 72, 73
(72),
- nutné 75 (75)
- viz též pod í 1 nic tví; p o m o cnictví
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Učebnice trestního práva viz pří I o h
Učedníci, krádež na mistru 233 (342)

a II.

- , zlé nakládání 209 (305)
Účinky, zákonné, odsouzení pro zločin viz
odsouzení
.
Učitel, subjekt svedení ke smilstvu 184 (245)
- vysokoškolský, jeho služební poměr
[1919, únor 13.]; [1920, leden 12.]
- , zlé nakládání s vychovanci 209 (305)
Údaje křivé před úřady 152 (177)
Udání křivé 151 (176),152 (178)
- nepravdivá na tiskopise 175 (226); viz
také t i s k o p i s
- nepravdivá v oznámení o vydávání periodického tiskopisu 175 (226)
- pro vymyšlený zločin 152 (178); viz také
obvinění křivé

Udávání padělaných, pozměněných, poru. šených peněz 159 (194)
- zlehčených mincí 159 (194); viz také
peníze
Uhasnutí trestního stíhání 85 (83)
- trestnosti podle zák. o ochraně cti 220,

221 (324)
Uhelné hospodářství viz h o s pod á ř
ství
Uhlí žhavé, jeho neopatrné přechovávání
196 (274)
Úklady o republiku 24 (24), 133 (133),

1"34, 135 (134-138)
- - , jich příprava 135, 136 (139, 140),
140 (146)
Úkon náboženský, jeho zneužívání 190, 191
(260)
- úřední, mísení se do něho 150 (172)
Úkony válečné [1912, prosinec 26.]
Ukrývání věci ukradené, zpronevěřené 234
(345)
- zločinu, zločince 153 (179)
Ulice, jich zastavení vozy, sudy 197 (278,
279)
Umělecká dila, jich ochrana bernskou
smlouvou viz ú m I u v a
Umělecký majetek, jeho ochrana, viz
právo původcovské
Umění, ochrana jeho plodů 37 (40)
- věda o něm II (9)
Úmluva bernská o ochraně děl literárních
[1908, listopad 13.]; [1922, březen 24.];
[1922, červen 22.]
- mezinárodní o potírání necudných publikací [1910, květen 4.]; [1922, červen 22.]
- - - - obchodu děvčaty [1910, květen
4.]; [1922, únor 8.]
Úmysl eventuální (dolus eventualis), 48
(48,49),49 (49)
- jako forma viny 47, 48 (48), 49 (49)
- , jeho definice 47 (48)
- , - rozdíl od nedbalosti 47, 48 (48, 49),
51 (50)
-

E
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- , - zvláštní formy 55, 56, 57 (54)
- náhlý (dolus repentinus) 56 (54)
- nepřátelský při rvačce 208 (303), 209
(304)

- - - zabití 206 (300)
- nepřímý (dolus indirectus) 55, 56 (54)
- , normativní prvek při něm 50, 51, 52 (50)
- přímý (dolus directus) 48 (48), 49 (49),
55 (54), 56 (54)
- rozvážný (dolus praemeditatus) 56 (54)
- zlý 40, 41 (44), 58 (56), 136 (139)
- viz také dol u s
Unifikace 15 (13)
Union internationale de droit pénal, její
význam 4 (3)
- - - - , její založení 4 (3)
Únos 75 (75), 76 (76), 170 (216, 217)
Úpadek podvodný, zločin, 239, 240 (351),
241 (352)
- z nedbalosti 240 (351)
Úpisy dlužní, jich padělání, porušení, neoprávněné vydávání 159 (194)
Úplatkářství, aktivní 165, 166 (209)
- , jeho potlačování 164, 165, 166, 167
(206-209); [1924, červenec 3.]
- , pasivní 165, 166 (209)
- , přečin (přestupek) 165, 166, 167 (209)
- , zločin 164, 165 (207, 208)
Uprchnutí osoby zatčené, pomoc k němu
154 (179 )
Upuštění od potrestání 222 (325), 223
(326)
- od stíhání 220 (323)
Urážka čsl. armády, veř. úřadu, úředníka,
osoby vojenské, vojína 220 (323)
- duchovního 190 (259),220 (323)
- hrubá, mravopočestnosti 186 (247)
- na cti 215 (316), 216 (317), 217 (320),
219 (322), 222 (325)
- - - proti branné moci, četnictvu, sborům stráže bezpečnosti 214 (314)
- - - - korporacím zákonně uznaným
a politickým organisacím 214 (314)
- - - - periodickým tiskopisům 215
(314)
- - - - sborům zákonodárným, vládě,
soudům 214 (314)
- presidenta republiky 14 7 (164 ), 224
(327)
- , rozdíl od pomluvy 215, 216 (316)
- skutkem osoby vrchnostenské 150 (172);
viz také mís e n í sed o ú ř e dní h o
úkonu
- slovem osoby vrchnostenské 150 (172)
- stydlivosti 186 (247)
- tiskem 75 (75), 87 (83), 216 (317), 218
(321), 222 (325)
- veřejného úředníka, stráže atd. 150 (172),
220 (323)
- vrchnostenské osoby 224 (327)

vrchnostenskou osobou ve službě spáchaná 150 (172)
- , vyloučení trestnosti pro její pravdivost
217 (320)
- vzájemná 221 (324)
- zemřelého 188 (253), 215 (314)
- viz též čes t; čet nic t v o, 1 é k á rní k; 1 é k a ř; nad á v k y; o b v i n ě
ní; pomluva; trest odpykaný;
utrhání; výčitka
Úřad veřejný, jeho klamání 157 (189)
- - , jeho urážka viz u r á ž k a
- - , jeho ztráta následkem odsouzení pro
zločín III (106)
Úřady patentové 152 (177)
- , pobuřování proti nim 150, 151 (173)
- politické, řízení před nimi [1928, leden
13.J; viz také spr á v a p o) i t i c k á
- veřejné, jich ztráta III (106)
- župní a okresní, jich zřízení [1920, únor
29.]; [1927, červenec 14.]
Úřední moc viz moc úřední
- nařízení, jich zlehčování 156 (183)
- tajemství viz mlč e 1 i vos t; taj n o s t
Úředník, braní darů 165 (207)
- , jeho neuposlechnutí při shluknutí 150
(l7l)
- , jeho odpovědnost disciplinární a trestní
162, 163 (202)
- , jeho svádění k zneužití moci úřední 165
(208)
- , pojem 163 (203)
- smluvní 163 (203)
- státní, jeho služební poměr [1914, leden
25.]
- , urážky skutkové, ve službě jím spáchané
168 (210)
- veřejný, předstírání jeho charakteru 156
(l8I), 164 (204), 242 (355), 244 (355)
- veřejný, jeho urážka 220 (323)
- veřejný, ublížení jemu na těle viz o s o by
vrchnostenské
- veřejný viz též taj e mst víl i s t o vn Í; mlč e 1 i vos t; s v o bod a; o s 0b y v r c h n o s ten s k é; obr a n a
zemská
Usmrcení 206, 207 (299-302)
- kulposní (nedbalé) 50 (50), 196 (274),
207 (302)
- podle práva uherského 56 (54)
Ústav léčebný 106 (99)
- polepšovaci 104 (99); [1885, květen 24.]
- pro choromyslné 38 (42)
- trestní přechodný 98 (93), 118 (117),
ll9 (U8)
- vězeňský samostatný 99, 100 (95)
Ústava republiky, její ochrana 134 ( 135)
- - , útoky proti ní 133 (132), 134 (134),
137 (l42)
Ústavní činitelé viz čin i tel é úst a v ní
-

32.7
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Ústavy bankovní, jich revise [1924, říjen
10.]; [1932, duben 21.]; [1932, duben 25.]
- , jimž je povoleno příročí, provinění jich
činitelů 201 (288)
- peněžní, jejich ochrana [1924, říjen 10.];
[1932, duben 21.]; [1932, duben 25.]
- , přijímající vklady, provinění jich činitelů
200, 201 (287)
Ustoupení dobrovolné od dokonání činu
(od pokusu) 69, 70 (69), 72 (71), 73
(73), 134 (134), 207 (301)
Útěk osoby zatčené, pomáhání k němu 154
(179)
Útisk 171, 172 (219), 177 (228); [1921,
srpen 12.]
- , poměr k vydírání viz vyd í rán í
Útoky na ustavní činitele viz- čin i tel é
ustavní
- proti bezpečnosti státu 151 (174)
- proti právům a povinnostem občanským
151 (175)
Utrhání na cti, přestupek 152 (178), 215,
216 (316, 317), 217 (318, 319), 218
(321). 222 (325)
- - - , rozdíl od pomluvy 216 (316)
- - - , tiskem 215 (314), 216 (317), 222
(326)
- - -,z10čin152(178);viztaké obvinění křivé

Úvěr nabyvatelům půdy [1920, březen ll.]
Úvěrní papíry, veřejné jich padělání viz
padělání
Uveřejnění, nedovolené, procesu 151 (176)
- neoprávněné o trestném činu mladistvého

155 (180)
-

neoprávněné zprávo jednání
ných sborů 154, 155 (180)

soudu a ji-

-

obrazu pachatelova 140 (144), 155 (180)
rozsudku viz r o z s ude k
sensačních zpráv 155 (180), 186 (247)
tiskem viz
s p i s o b žalo v a c í;
spisy trestní
Území práva rakouského 23 (23), 26 (25)
- práva uherského 23 (23), 27 (25)
- právní 23 (23)
- republiky 23, 24 (22, 23)
- republiky, jeho násilná změna 134 (134)
- - , jeho ochrana 134 (134), 135 (137)
- státní 23 (22), 24 (24), 26 (25)
Uznávání původnosti odrůd, osiva a sádi
[1921, březen 17.]

v
Váda nebo hádka, při shluknutí 150 (171)
Váha, nepravá, její užívání v živnosti 204,
205 (296), 242 (355)
Váhy pro potraviny, obchod jimi 194 (266)
- - - , zdraví škodlivé 194 (267)
Válečná doba viz dob a vál e č n á

328

lichva [1919, říjen 17.]; viz též byt y,
k o nf i s k a c e; I i ch va; o d k 1 a d
t r e s tu; pro pad n u t í; pře dr až o v á n í; u d a j e; ž i v n o s t
Válečné půjčky viz p ů j č k y
Válka občanská 137 (142), 141, 142 (152)
- , vydání republiky v její nebezpečí 137
(141), 141 (151), 142 (153), 143 (158);
viz též z rad a voj e n s k á
Vazba duchovního [1869, srpen 7.J
- společná 91 (89)
- trestní 98, 99, 100, 101, 102 (95),
104 (98), 154 (179), 169 (213)
- - , její druhy 99 (95)
- - , její výkon 100 (95)
- - , její zostření 98 (94)
- vyšetřovací 37 (39), 114 (109), 154 (179),
169 (213)
- vyšetřovací, její započtení 114 (109)
- zatímní 37 (39), 114 (109)
Věc cizí 33 (34), 57 (55), 68 (66), 231 (342),
232 (342)
.
- - , její darování 232 (342)
- - , - směna 232 (342)
- - , - vypůjčení 232 (342)
- - , - zastavení 232 (342)
- extra commercium 231 (342)
- hmotná 231 (342)
- movitá 58 (56), 231 (342), 235 (347)
- nalezená, její ukrývání, přivlastnění 244
(355)
- nemovitá 233 (342)
- svěřená 58 (56), 233 (343)
- zastupitelná 234 (343)
Věci chytlavé, jich uschování 198 (282)
Věda o logické struktuře právního řádu 10,
II (8, 9); viz také met o dol o g i e
právnická
- o právu II (9)
- o vědách II (9); viz také met o d olog i e
- právní II (9)
- právní čirá II (8, 9)
- právní praktická II (9), 12 (10)
- právní teoretická II (9)
- přírodní II (9), 33 (34)
- trestního práva, definice 10 (7)
- trestního práva. rozčlenění 12 (10)
Vědomí, jeho dočasné porušení 41 (44)
- protiprávnosti 52, 53 (51), 54 (52), 58
(56), 59 (58), 192 (263)
Vědomost 53 (52); viz také umy s 1
- jako forma viny 48 (49)
Věk 40 (39), 44 (46)
- , jeho nedostatek 42, 43 (45)
- , jeho počítání 43 (45)
Velezrada 14 (12), 17 (14), 24 (24), 133
(132, 133), 135 (139), 137 (142)
- , náhrada škody, vzešlé státu z ní [1915,
červen 9.J
-

Versari in re illicita 55 (54)
Veřejná listina viz 1 i s t i n a v e ř e j n á
- správa, její ohrožováni orgánem moci
veřejné viz spr á v a
Veřejné násilí viz nás i 1 í
- úřady viz ú řad y
Veřejně, pojem 131 (131)
- , pojem podle zák. na ochranu republiky
131 (131), 138 (142), 139 (144), 147 (164)
Veřejný činitel, jeho uplácení viz úp 1 a tkářství

-

- , porušeni úředního tajemství jím viz
tajemství úřední
úřednik
viz s luž b a
v e ř e j n á;
úředník

Věřitelé,

podvodné jich poškození 239
(350 )
- , podvodné zmaření jich uspokojení 239
(351)
- , poškození jich v konkursu 239, 240
(351)
- , - - pn exekuci "241 (352)
- , - - při zastavení obilí 241 (353)
- viz též nad r ž o v á n í
Vetešník, neopatrnost při obchodu a přechovávání klíčů a paklíčů 199 (283)
Vězení, doba jeho trvání 115 (110)
- domácí 115 (110)
- , jeho zostřeni 101 (95), 115 (110)
- , náhrada za nedobytný trest peněžitý 115
(110)
- státni 36, 37 (39), 100, 101 (95); [1931,
červenec 16.]
- , trest 37 (39)
- , záměna v domácí vězení 115 (UO)
- , záměna v peněžitou pokutu 115 (HO)
- viz také t r e s t
Vězeňská nauka viz n a u k a v ě z e ň s k á
Vězeňství, jeho reforma 90, 91, 92 (89)
Věznění člověka 77 (77), 170 (214)
Vězni, jich dozorce viz d o z o r c e
- , jich útěk z vazby 154 (179)
- , mladiství 25 (24)
- úchylni 101 (95)
Věznice krajského a okres. soudu v Čes.
Budějovicích [1905, únor 28.]
- - - - v Chebu [1905, březen 4.J
- - - - v Jihlavě [1907, červen 2.J
- - - - v Liberci [1878, červenec 17.J
- - - - v Olomouci [1901, červen 12.]
- zemského soudu v Opavě [1889, březen
14.]
- krajského a okres. soudu v Plzni [1902,
prosinec 4.J
- - - - v Uh. Hradišti [1901, únor
/15.J
- - soudu v Litoměřicích [1909, srpen
13.J
- , propuštění z ní 92 (89)
- soudni 99, 100 (95), 109 (101)

- , stravování v ní 99 (95)
Vina 40 (43), 41 (44), 45-57 (47-54),
53 (51), 58 (56), 59 (58), 62 (61), 65 (62),
73 (73), 75 (75), 83 (82), 142 (155), 143
157),146 (163), 217 (319)
- , hodnocení při ní 45 (47),46 (47)
- , její definice 46 (47)
- , - formy 47 (48), 48 (49), 63 (61), 130
(131), 216 (316), 217 (319), 229 (340),
240 (351)
- , - podmínky 38 (42)
- , - pojem 32 (32, 33), 45, 46 (47)
- , - prvek normativni 45 (47), 46 (47)
- , - - popisný (psychologický) 45 (47),
46 (47)
- , - psychologické odůvodnění 31 (31)
- , - sociologické odůvodnění 31 (31)
- , - znaky 38 (42)
- , - zvláštní formy 55, 56, 57 (54)
- , k ní patřící Zumutbarkeit 45 (47), 46 (47),
51 (50)
- protiprávná 32 (33)
- typická 32 (33)
- v užším slova smyslu 53 (52), 57 (55)
- vědomá 48 (49)
- , vědomí protiprávnosti jako její součást
52, 53 (51)
Vinění, křivé z trestných činů 152 (178)
Vinkléřství, jeho trestání viz stí ž n o s t i
bezdůvodné

Víno, falešné označení 194 (268)
- , falšování 194 (268)
- , obchod jím 194 (270); [1907, duben 12.];
[1907, listopad 2.J
Vis absoluta 171 (218), 235 (347)
- compulsiva 83 (82)
- privata 14 (12)
- publica 14 (12)
Vkladní knížky viz k níž k y
Vklady, jich překotné a hromadné vybíráni
141 (147)
Vláda, její předseda, člen viz též čin i tel é
ústavní
- , její předseda, členové, jich odpovědnost
24 (24)
- republiky viz ú k lad y
- , stíháni jejích členů [1934, únor 21.J
Vlajka námořní 24 (23); [1920, duben 15.J
- republiky, její potupení 147 (165)
- , zákon o ni 24 (23); [1920, březen 30.J
Vměšováni se ve výkon služeb veřejných
150 (172)
Vniknutí do domu, příbytku viz v p a dnutí
Voda k pití, vaření, její znečištění 197 (279)
Vodní díla, jich poškození viz p o š k o z e ni
Vodstvo územni 24 (23)
Vojenská letadla 25 (24)
- obrana republiky, porušení úřední povinnosti vzhledem k ní viz obr a n a
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- zrada viz z rad a voj e n s k á
Vojenské oddíly, cizí 25 (24)
- tajnosti 133 (132)
- trestné činy 25 (24)
- zločiny, svádění, pomáhání k nim, nadržování jim 139 (143), 140 (145), 151,
(174), 180 (235)
Vojenský prokurator 25 (24)
- trestní řád viz řád t r e s t n í v 0jenský
- - zákon viz z á k o n t r e s t n í v 0jenský
Vojín, jeho urážka viz u r á ž k a na cti
Vojsko, jeho právo volební [1927, duben 8.]
- , nedovolené najímání 143 (158), 151 (174)
- nepřátelské 143 (157)
- , porušení povinnosti jeho dopravy 180
(236); viz též k o n ě; 1 e t a d 1 a; p r ost ř e d k Y do p r a v n í; z p r a v 0dajstvÍ
Volby do obcí 181 (238); [1919, leden 3l.];
[1920, březen 18.]; [1922, červenec 14:];
[1933, červenec 12.]
- do poslanecké sněmovny 181 (238);
[1920, únor 29.]; [1925, říjen 15.]
- do senátu 181 (238)
- do zemských a okresních zastupitelstev
181 (238); [1920, duben 14.]; [1927,
červenec 14.]
- , donucování při nich 181 (239)
- , jich falšování 182 (239)
- , jich svoboda [1907, leden 26.]
- , jich zmaření 182 (239)
- , podplácení při nich 181 (239)
- , překážení jim 182 (239)
- , rozšiřování falešných zpráv při nich 182
(239)
- , veřejné hoštění k nim oprávněných 181
(239)
- viz též p r á v o vol e b ní; řád Y
vol e b n Í; s o u d vol e b n í; t ajemství volební
Volební kandidatura viz k a n d i dat u r a
Voliči, jich stálý seznam [1919, prosinec 19.]
Volitelnost viz p r á v o vol e b ní
Volnost disponovati svou pohlavní ctí 76
(76)
- individuální 76 (76)
- jednání 76 (76)
- pohybu 76 (76)
Voltaire (1694-1778), 16 (14)
Vozidla motorová, jich požadování pro účely
vojenské 180 (237); viz též a u tom ob i 1Y
- pro zvířecí potah, jich požadování pro
účely vojenské 180 (237)
Vozka námezdný, neoznámení čeledína 198
(280)
Vozy, zastavení ulice jimi v noci 197 (278,
279)

železniční k dopravě dobytka, jejich desinfekce [1906, únor 21.]
- - - - drůbeže, jejich desinfekce
[1909, prosinec 30.]
Vpadnutí, násilné do cizího nemovitého
statku 156 (l81), 172, 173 (221)
Vražda 3 (1), 38 (42), 60 (59), 65 (63), 68
(67), 72 (72), 78 (78), 128 (129), 206
(299)
- činitelů ústavních 144, 145 (160), 206
(299)
- dítěte 206 (299)
- dokonaná 66 (64), 78 (78), 97 (93)
- - , trest vzdálených účastníků, spoluvinníků 97 (93), 206 (299)
- hlavy rodiny 14 (12)
- , její rozdíl od zabití 56 (54), 206, 207 (300)
- kvalifikovaná 206 (299)
- loupežná 78 (77), 206 (299)
- na příbuzných 206 (299)
- , pokus 206 (299)
- , - na činitelích ústavních 144 (160)
-- politická 72 (71)
- presidenta republiky 145 (160)
- s přivolením usmrceného viz s vol e n í
- úkladná 206 (299)
- ze žárlivosti 145 (160 )
- zjednaná 206 (299)
Vrchnost pátrající 58 (56), 153 (179), 154
(179)
- politická 34 (37)
- viz také o s o byv r c h n o s ten s k é
Vůle cizí, nátlak na ni 171 (219), 172 (220)
- individuální 52 (51)
- k pravdě II (9)
- k spravedlnosti II (9)
- lidská, její nesvoboda 7 (6),8 (6), 45 (47)
- - , - svoboda 7 (6), 8 (6), 39 (43), 41
(44),45 (47),63 (61)
- - , -- uplatnění 30 (29)
- poškozeného 76 (76)
- zákonodárcova 39 (43), 127 (128)
- zločinného výsledku 47 (48)
Vybízeni dle zákona na ochranu republiky
139 (143), 179 (234)
- k individuálně neurčitým činům 139
(143)
- k neplnění zákonných povinností 139
(143), 179 (234)
- k zločinu dle zák. o třaskavinách 71 (71)
- , rozdíl od podněcování, popuzování, pobuřování 139 (143)
- viz též v Ý z v a; v y z Ý v á ní
Výbor sněmovní 24 (24)
Výbušné látky viz m o n o pol
Výčitka trestního stíhání 215 (315), 216
(317) , 217 (319), 222 (325)
- trestního stíhání tiskem 216 (317)
- trestu 215 (315), 216 (317), 217 (319)
- trestu tiskem 216 (317)

-
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Vydávání, neoprávněné, bankovek viz
bankovky
- period. tiskopisu, jeho podmínky viz
tiskopis periodický
- zločinců 27, 28, 29 (26, 27, 28); viz
také příloha II.
Vydavatel, jeho stíhání podle zák. o urážkách tiskem 223 (326)
- , opomenutí oznámiti změnu ve vydávání
tiskopisu 175 (226)
- , zanedbání povinné péče 223 (326)
Vydírání, pojem 171 (218), 184 (243)
- , poměr k loupeži 78 (78), 235 (347)
- , - k podvodu 242 (355)
- , - k útisku 171, 172 (219)
Vyhlášky úřední, jich poškození 230 (340)
Vyhlašování zákonů a nařízení [1919,
březen 13. J
Vyhnání plodu cizího 207 (301)
- - , dobrovolné ustoupení od něj 207
(301)
- - , pokus 207 (301)
- - vlastního 207 (301)
- - ze života 207 (301)
- - - - kulposní 207 (301)
Vyhoštěnec, nedovolený jeho návrat 154
(179)
Vyhoštění cizinců mladistvých 102 (96)
- , jeho maření 154 (179)
- policejní 102 (96); [1852, květen 10.J;
[1871, červenec 27.J
- soudní 102 (96)
- , trest 80 (79); [1858, květen 19.J
- viz též v y p o věd ě n í
Vyhrožování cizí (vis corn.pulsiva) 83 (82)
- , nebezpečné 148 (167), i 71 (218)
- nepřímé 235 (347)
- přímé 235 (347)
Vyhrůžka nebezpečná 131 (131),134 (134),
149 (170)
- zlého nakládání 215 (316)
Výchova ochranná, dle zák. o trest. mládeže
43 (45), 88 (85), 93 (90), 94 (90), 104,
105,106,107 (99 J, 120 (119),120 (120),
121 (121), 154 (179)
- ochranná, rodinná 145 (99), 154 (179)
- ústavní ochranná 94 (90), 100 (95), 105
(99), 107 (99), 154 (179)
- , - zákon na ochranu osob jí požadovati
187 (250); [1930, prosinec 16.J
Vychovací příspěvky, jich odnětí viz p ř íspěvky

Vychovatel viz u čit e 1
Výchovna 25 (24), 94 (90), 100, 101 (95),
107 (99)
Vychvalování viz s c h valo v á n í
Výkaz trestní ll8 (ll6), 123 (125)
Výkazy statistické 4 (3)
Výklad, kausální 7 (6)
- teleologický 7 (6)

- trestního zákona 20 (16), 21 (17, 18, 19)
Výkon trestu 16 (13), 85 (83)
- exekutorův 81 (80)
~ trestu, jeho promlčení u mladistvých 88
(85)
- - , jeho sociologická stránka 5 (3)
- - podle zák. o stát. vězení 100 (95)
- - podmíněně odloženého ll8 (116)
- - u mladistvých 100 (95)
- - v samovazbě 91 (89), 100 (95); viz
také s a m o vaz b a
Vykořistění čestného slova 236 (348)
- lehkomyslnosti, tísně, slabomyslnosti 236
(348)
Vyloučené
stíhání viz
e x e m p ce
procesní
Výluka, prostředek útisku 171 (219)
- viz též p r á v o k o a 1 i ční
Vymáháni peněžitých trestů [1855, únor
ll.]
Výmaz odsouzení 122 (123)
Vymetání řádné, komínů, opomenutí dohlídky na ně 199 (282)
Vynálezy, jich ochrana 224 (328), 226 (332);
[1897, leden 1l.]; [1919, květen 27.];
[1922, červen 30.]; [1932, prosinec 20.J
- , jich ochrana na tuzemských výstavách
[1923, říjen ll.]
- viz též pat e n t
Výnosy úřední, povinnost je uveřejniti viz
tiskopis periodický
Výpověď křivá, nabízení se k ní 152 (177)
- - před kárným soudem 152 (177)
- - orgány daňovými 152 (177), 158
(190)
- - - patentním úřadem 152 (177)
- - - soudy rozhodčími 152 (l77)
- - - úřadem správním 152 (177)
- - ústředním orgánem smírčím 152
(177)
- - - vyšetřovacím sněmovním výborem 152 (177)
Vypovědění cizinců ze země 102 (96 J, 135
(138), 238 (349)
- jako zostření trestu 101 (95)
- soudní, jeho maření 154 (179)
- správní, jeho maření 154 (179)
- viz též v y h o š t ě n í
Vypověděnec, nedovolený návrat 154 (179);
viz také. n á v r a t
Vypůjčení věci, svévolné 232 (342)
Výroba léčivých specialit [1926, únor 19.J
- rostlinná, její ochrana [1924, červenec 2.]
Výrobní tajemství, jeho porušování, využívání při soutěži viz taj e mst v í
Výrok soudu, deklaratorní 122 (123)
- - , konstitutivní 122 (123)
Vyrovnávací řízení viz rej d y
Vyslanci, jejich exteritorialita 25 (24)
Výsledek dovolený 48 (49)
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- , jeho chtění 41 (44),47 (48)
- , jeho představa 41 (44), 47 (48), 48 (49),
56 (54), 59 (57)
- nezaviněný, jeho přičítání 55, 56 (54),
63 (61), 65 (63), 73 (73)
- pravděpodobný 48 (49), 51 (50)
Výslech stran, přísežný 151 (177)
- svědecký, přísežný 152 (177)
Výstavy tuzemské, ochrana vynálezů na
nich [1923, říjen 11.]
Vystěhovalectví nedovolené 27 (25), 173
(222); [1922, únor 15.]; [1922, červen
8.]
- , svádění k němu 173 (222)
Výstražná znamení, jich poškození viz
znamení
Vysvědčení chudoby, trestnost jeho vystavování 204 (295)
- o případu neštěstí, trestnost jeho vydávání 204 (295)
- zachovalosti 123 (125)
Vyšetřující soudce, subjekt svedení ke
smilstvu viz s mil s t V o
Výtisky povinné, jich odvádění určitým
kníhovnám a úřadům 175 (226)
- - , jich předložení bezpečnostnímu úřadu
a státnímu zástupci 175 (226)
Výuka řemeslná 101 (95)
vývoz podloudný předmětů potřeby do
ciziny [1920, březen 18.]; [1923, duben
26.]
Výzva k souboji 210 (308)
- k neplnění zákonných povinností 151
(174)
- viz též v y z Ý v á n í
Vyzvědačství 153 (179); viz též z rad a
vojenská
Vyzývání ke smilstvu viz
s mil s t V o
- ke zločinu podle zák. o třaskavinách 193
(265)
Výživa nutná 34 (35)
- , povinnost ji poskytovati osobám oprávněným 107 (99), 187 (250); [1930, prosinec 16.]
Vzbouření.75 (75), 97 (93), 137 (141),
149 (169)
- , jeho rozdíl od pozdvižení 149 (169)
- , jeho rozdíl od shluknutí 150 (171)
Vzteklina zvířat a lidí, zamezení vzniku jejího [1854, květen 26.]

w
Wohlfahrsstaat viz stá t bla hod

ě

jnÝ

z
Zabavení jmění, zákon na ochranu republiky 143 (157)
- - viz též k o n f i s k a c e
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dopisu 178 (231)
písemnosti pod pečetí chované 178 (231)
Zabezpečovací opatření viz o pat ř e n í
zabezpečovací

Zabití 56 (54), 60 (59), 78 (78), 146 (161),
206,207 (300),208 (303)
- blízkého příbuzného 207 (300)
- , jeho rozdíl od vraždy 56 (54), 206, 207
(300)
- loupežné 97 (93), 207 (300)
- při bitce 209 (304)
Zabrání velkého pozemkového majetku viz
majetek pozemkový
Zadržení při zpronevěře 234 (343)
Zahálčivost, trestnost 103 (98)
Zahaleči, policejní nařízení proti nim [1873,
květen 10.]
Zahlazení odsouzení 121, 122, 123 (123,
124, 125, 126); [1928, červen 14.]
- - , jeho podmínky 122 (124),222 (325)
- - jeho pojem 121, 122 (123)
- - , jeho účinek 122, 123, (125)
- - presidentem republiky viz p r e s ident
.
- - , rozhodování o něm 123 (126)
- -;- viz též dob a z k u š e b n á
Zachovalost 121, 122 (123, 124, 125)
Zájem na trvání a bezpečnosti státu 129
(130),131 (131)
- státní 129 (130 )
- na bezpečnosti státních funkcí 129 (130)
- - - - orgánů 129 (130)
- - obecné bezpečnosti života a majetku
191, 192 (262)
- - ochraně občanských práv a povinností 129 (130)
- - plnění povinností stát. orgány 129
(130)
Zájmy válečné 13 (ll), 164 (204)
Zákon branný 12 (10), 179, 180 (235); [1920,
březen 19.]; [1927, duben 8.]; [1932,
květen 11.]; [1934, únor 23.]; [1921, čer
venec 28.]; [1927, záři 15.J
- honební pro Čechy [1866, červen 1.];
[1870, únor 21.]
- - - Moravu [1912, červen 26.]
- - - Slezsko [1903, leden 13.]; [1909,
duben 3.]; [1910, říjen 4.]; [1921, leden
21.]; [1929, červen 25.]
- horní [1854, květen 23.]; [1934, leden
24.]
- , jeho neznalost viz n e z n a los t
- puncovní [1927, prosinec 16.]
- rybářský [1885, duben 25.]
- - pro Čechy [1883, říjen 9.]; [1891,
květen 7.]
- - - Moravu (1895, červen 6.]
- - - Slezsko [1882, prosinec 9.]
- trestní, jeho účinnost 21, 22 (20)
- - , jeho vyhlášení 22 (20)

- , - výklad 20 (16)
- , vojenský 12 (10), 122 (124); [1855,
leden 15.], [1862, prosinec 17.l
- uherský, tiskový [1914, březen 28.]
- , výklad o jeho motivech 10 (8)
- , vystihnutí jeho smyslu 6 (6)
- XII tabulí 14 (12)
Zákoník občanský, obecný [1811, červen
1.]; novela [1914, říjen 12.]
- obchodní [1862, prosinec 17.]
- trestní, dánský 8 (6)
- --, francouzský 10:1- (99)
- - , italský 8 (6), 35 (37)
- - , Josefa II. 17 (14)
- - , jugoslávský 8 (6)
- - , nizozemský 35 (37)
- - , norský 8 (6), 35 (37)
- - , polský 8 (6)
- , ruský 8 (6), 38 (42)
- - , říšskoněmecký 18 (14), 104 (99)
- - , uherský 18 (14), 133 (133); (1878,
březen 4.]; (1879, červen 14.]
- - , západohaličský 17 (14)
- - , viz také s e z n a m z á k o n í k ů
v příloze III.; z á k o n
Zákonná platidla viz pIa t i dIa
Zákonné povinnosti, výzva k jich neplnění
viz výzva
Zákonodárce, jeho vůle 39 (43)
Zákonodárný sbor, jeho členové viz
činitelé ústavní
- - viz sněmovna; úklady
Zákony a nařízení, jich vyhlašování [1919,
březen 13.]
- blanketové 20 (16)
- o vydávání zločinců 28, 29 (28); viz také
vydávání zločinců
- říšské 23 (23)
- trestní, jich meze časové viz p ů s o bnost časová
- - , - - místní viz p ů s o b n o s t
- - , - výklad 20 (16)
- zemské 23 (23)
Zámečník, neopatrnost při výrobě, obchodu a přechovávání klíčů a paklíčů 199
(283)
Záměna trestu viz t r e s t; t r e sty
Zám.ěr 53 (52); viz také ú mys 1
Zaměstnanci státní, jejich odpovědnost
disciplinární 161 (196)
- - , jejich úřední stejnokroj [1931, bře
zen 26.]
- - , stíhání jejich protistátní činnosti
[1933, červenec 12.]
- - , úprava jejich platových a služebních
poměrů [1926, červen 24.]
Zaměstnavatel, jeho ručení 39 (42)
Zanedbání nemocných lékaři 197 (275, 279)
- - jejich příslušníky 197 (279)
- opatřiti divoké zvíře 197 (279)
-

- zlá domácí zvířata 197 (279)
povinné péče o mladistvého, přestupek
187 (251)
- - - při vydání tiskopisu 79 (79), 143
(157)
- - pozornosti při urážkách tiskem 223
(326)
- povinnosti při provozování jízdy železniční 192 (263)
- předpisů k odvrácení nebezpečí ohně
198 (282)
- - o jízdě na železnicích 198 (280)
- - - obchodu jedem 198 (280)
- - - vydávání léčiv 197 (279)
- při ošetřování těhotných 197 (275)
Zaopatření, zákon na ochranu osob oprávněných je požadovati 187 (249); (1930,
prosinec 16.]
Zařazení do trestního pracovního oddílu
238 (349)
Zařízení podniku, zevnější jich zneužívání
viz zneužívání
- pomocná pro soudní péči o mládež, jich
součinnost v trestním řízení proti mladistvým 106 (99), 148 (168)
- viz také p é č e o k r e sní oml ádež
radiotelefonní, radiotelegrafní, trestnost
jich nepovolené výroby, prodeje, dovozu
162 (199)
- - - , úprava výroby, prodeje, přecho
váváí:lí, dovozu z ciziny 162 (199); [1923,
prosinec 20.]
- - - viz též c i z i na; pro p a dnu t í
Zásada absorbční 79, 80 (79)
- církevního práva 55 (54)
- in dubiis mitius 21 (18)
- - pro reo 21 (17, 18), 22 (20), 43
(45), 87 (83)
- interpretační 21 (17, 18, 19)
- kumulační 79, 80 (79), 223 (326)
- logického myšlení 21 (17)
nullum crimen sine lege 17 (14), 20
(16;,21(17,20)
.
- nulla poena sine lege 17 (14), 21 (17),
93 (90)
- ochrany 26,27 (25), 135 (138), 136 (140),
142 (153), 145 (160), 146 (161)
- personality 26 (25),27 (25)
- práva světového 26, 27 (25), 171 (217)
- pravdy materiálné 217 (320)
- rovnosti 17 (14)
- souhlasné normy 28 (27)
- speciality 28 (27)
- teritoriality 26 (25), 149 (168)
Zásady mezinárodního práva 24 (23)
- smluv o vydávání zločinců 28 (27)
Zásah do práva patentního 226 (332, 333)
- do práva původského 225 (329)
-
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do práva známkového 226, 227 (334,
335)
Zásobování obyvatelstva předměty potřeby [1920, září 3.]
Zásoby předmětů potřeby, jich zatajování
viz zatajování
Zastavení cizí věci 232 (342)
- periodického tiskopisu dle zák. na ochranu republiky viz t i s k o p i s
- periodického tiskopisu dle zákona o urážkách na cti tiskem viz t i s k o p i s
- ulic, vozy, sudy viz u 1 i c e
Zástavní listy obilní viz 1 i sty
Zástupce diplomatický, útok na jeho čest
220 (323)
- státní 36 (38, 39), 86 (83), 100, 101 (95);
ll8 (116), 119 (ll8), 123 (126), 136
(140), 142 (153)
Zastupitelstva zemská, okresní, volby do
nich [1920, duben 14.]; [1927, červenec
14.]
Zastupitelství státní, vedení rejstříku trestů
123 (126)
Zášt proti jednotlivým skupinám obyvatelů,
popuzování k ní 138 (142), 189 (255)
Zatajování nálezu, viz věc n ale z e n á
- vznikajícího požáru 199 (282)
- zásob předmětů potřeby 204 (296), 237
(349)
Zatíženost, duševní viz pří čet n o s t
Závaží, falešné; jeho užívání viz váh a
Závod obchodní, právo užívati jeho pojmenování z označení zboží 226 (334)
Zavržitelnost jednání 32 (33), 93 (90)
Zavření viz t r e s t z a vře n í
Zboží, jeho tajení živnostníky 204 (296)
- galanterní viz o b c hod
- , označování jeho původu [1923, prosinec
20.]
- podezřelé, jeho koupě 234, 235 (345)
Zbraň, nabitá, neopatrné spuštění 197 (276,
279)
- - , neopatrné uschování 197 (276, 279)
- při krádeži 232 (342)
- při útisku 172 (219)
- ruční 137 (141); [1931, prosinec 17.]
- smrtící při souboji 210 (308)
- střelná 137 (141), 197 (276); [1931, prosinec 17.]
- zakázaná 136 (141), podezřelá, její zhotovení, nezadržení 197 (276), 198 (280)
- zapovězená 197 (276)
Zbraně, jejich dopravení do ciziny bez dovolení 143 (158)
- , jich držení potulnými cikány 204 (295)
- , jich výroba, obchod, držení, nošení [1852,
říjen 24.]
Zbrojní patent [1852, říjen 24.]
Zdraví, jeho ohrožení pohlavními nemocemí viz n e moc i p ohl a v n í
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- , jeho ohrožení přenosnými nemocemi
197 (279)
- , přečiny a přestupky proti němu 210,
211 (306-309)
- , úmyslné jeho poškození (branný zák.)
179, 180 (235)
Zdražování bezdůvodné, opatření proti
němu [1934, únor 23.]
Zeměbrana 25 (24)
Zemědělští hlídači viz h 1 í d a č i
Zemězrada 133 (133)
Zemřelý, jeho urážka 188 (253), 215
(314)
Zemská obrana, spolupůsobení obcí a veřejných úředníků při jich úkolech viz
obrana zemská
- zastupitelstva viz z a s tup i tel s t v a
Zhotovování kolkovadel 160 (194), 161
(197)
- nástrojů k padělání peněz 159 (194)
- punců 160 (194), 161 (197)
Zjevy, jejich kausální vysvětlení 6 (5)
Zjištění skutkové 52 (50)
Zkoumání politické 8 (6)
- právnické 8 (6)
- sociologické 8 (6)
Zkrácení cizího jmění 236, 237, 238, 239,
240, 241, 242, 243, 244 (348-355)
Zlatník, koupě podezřelých klenotů 199
(283)
Zlato slité, jeho nabízení ke koupi 199 (283)
Zlé nakládání viz n a k 1 á dán i
Zlehčení mincí viz pen í z e
Zlehčování náboženství viz n á b o žen s tví
- podle zák. proti nekalé soutěži 224 (327),
228 (337, 338)
- úředních nařízení viz n a říz e n í
úřední

-

-

rozhodnutí

úřední
Zločin jako děj

viz

r o z hod n u t í

v prostoru a čase 3 (1),7 (6),
8 (6), 9 (6)
- - hromadný zjev 4 (3)
- - jednání 30 (29)
- - - protiprávné 30, 31 (30), 80 (80)
- - - trestné 31, 32 (32)
- - - zaviněné 31 (31)
- - negace práva 7 (6)
- - politický problém 5 (5)
- - právni pojem 3 (1), 38 (42)
- - skutková podstata 10 (7)
- , jeho jednotlivé zjevy 3 (1)
- , - poznávání právnické 3 (1)
- , - - přírodovědné 3 (I), 5 (5)
- , - různé druhy 3 (1)
- , - sociální podmínky 4 (3)
- , - účinky 5 (5)
- , nadržování jemu viz nad r ž o v á n í
- , neudání jeho viz ne udá ní
- , nezabránění jemu viz_ n e z a br á n ě n í
<

-,

obvinění z něho, křivé, bezdůvodné
obvinění

viz

-

spáchaný osobou, odsouzenou k doživotnímu žaláři [1860, duben 7.]
- vojenský 139 (143), 180 (235)
- vymyšlený 152 (178)
Zločinci, hovění jich schůzkám viz s c h ů zky
- , jejich čest 214 (314)
- , jich přechovávání viz
pře c h o v áv á ní
- , jich ukrývání viz u k r Ý v á n í
- , jich vydávání viz vyd á v á n í z 1 oči

-

n

ů

nenapravitelní 96 (92)
političtí 36 (39)
řemeslní 96 (92)
zvykoví 96 (92)
Zločinec, jeho náprava (reformace) 35 (37)
- , jeho objektivní poznání 5 (5)
- , jeho sociální podmínky 5 (5)
- , jeho vlastnosti duševní 3(2), 4 (3), 5 (5)
- , jeho vlastnosti tělesné 3 (2), 4 (3), 5 (5)
- , nadržování jemu viz nad r ž o v á n í
- , vliv okolí na něho 4 (3)
Zločinnost, boj proti ní 4 (3), 28 (26), 90
(88),97 (92)
- , jeH příčiny 97 (92)
Zločiny, jejich technika 5 (4); viz také k r iminalistika
- , jejich zjišťování 5 (4)
- politické 36, 37 (39), 53 (51), 99 (95),
122 (124)
- , přečiny, přestupky [1852, květen 27.]
- , rozdíl mezi nimi a přečiny a přestupky
34, 35 (37)
- vojenské viz voj e n s k é z I o čin y
- z řemesla 77 (77)
- , zabránění jim v budoucnosti 7 (6)
- ze zvyku 77 (77)
Zlomyslné činy za okolností zvláště nebezpečných viz o k o I n o s t i
Zlomyslnost 53, 54 (52), 76 (76), 192 (263),
229, 230 (340); viz také ú mys 1
Zlý úmysl viz ú mys I z I Ý
Zmaření exekuce viz e x e k u c e
- uspokojení věřitelů, podvodné 239 (351)
- volby viz vol b y
Zmocněnec, odpovědnost za úpadek 239
(351)
- republiky, porušení povinnosti viz p r 0rada
- , ručení majitele podniku za jeho lichvu
238 (349)
Zmrhání nezletilé příbuzné 185 (245)
- pod přípovědí manželství 185 (245)
Značky podnikové, jich zneužívání viz
zneužívání
- trigonometrické, jich ochrana [1921,
červen 30.]

Znak, právo užívati ho k označení zboží 226
(334)
- republiky, jeho potupení 147 (165)
- státní [1920, březen 30.]
Znalec 39 (43), 65 (62), 93 (90), 96 (92)
- , jeho nepravdivá výpověď před daňovými
úřady 158 (190)
- , pobuřování proti němu viz p o buř ování
- , porušení jeho povinnosti k mlčelivosti
158 (191)
- , úmyslné ublížení jemu na těle 208 (303)
Znamení výstražná, jich nepostavení při
nalíčení chytacích želez, léček, vlčích
jam a samostřílů 196 (274)
- - , jich poškození 192 (263), 230 (340)
- - , opominutí je postaviti při stavbě Hl7
(278, 279), 198 (280)
Známka veř. úřadem zavedená, její napodobování, falšování 156 (182)
Známkové právo, zasahování v ně viz
právo známkové
Známky cizozemských podniků, jich ochrana 227 (335)
- , jich ochrana 226 (334); [1890, leden 6.];
[1913, březen 17.]; [1919, červenec 24.];
[1921, červen 30.]; [1932, prosinec 20.J
- , jich užívání pro osiva a sádě 227 (335)
- ochranné, jejich otisky a štočky [1933,
listopad 4.J
- ochranné, pojem 226 (334)
- viz též rej s tří k zná m k o v Ý
Znečištění studnic, cisteren 197 (279)
Zneuctění 33 (34)
- popele mrtvoly 188 (253), 231 (342)
Zneužití daňových zápisů 158 (192)
- moci úřední 163, 164 (204)
- - - , její rozdíl od pasivního podplácení 164 (207)
- - - , svádění k němu 165 (208)
- tiskové svobody 174 (224)
Zneužívání náboženského úkonu 190, 191
(260)
- podnikových značek 228 (337)
- zevnějších zařízení podniku 228 (337)
Zničení cizí listiny viz 1 i s t i n a
Zostření při trestu smrti
a doživotním
žaláři, vyloučeno 101 (95)
- trestu žaláře viz t r e s t; žal á ř
Zpětnost opětná 236 (348),237 (349)
- při krádeži 233 (342)
Zpravodajství nedovolené 141 (148),
143 (158), 151 (174)
Zprávy nepravdivé, jich šíření 140, 141
(147 )
Zpronevěra, definice 233 (343)
- , podílnictví na ní viz pod í 1 nic t v f
- přestupek 234 (343)
- v rodině 234 (344)
- v úřadě 38 (41), 164 (205), 168 (211)
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zločin 34 (37), 76 (76),
Zprznění 184 (244)

-

234 (343)

Zpupnost (luxuria) 48 (49),49 (49)
Způsobilost k znovunabytí akademických
hodností a povolání 112 (106)
- k právnímu jednání 38, 39 (42), 42 (45),
219 (323)
- k právům 38, 39 (42, 43), 42 (45)
Zrada diplomatická 142 (154); viz také
pro rada
- , její druhy 142 (154)
- státního tajemství 142 (154), 142, 143
(156),143 (157)
- vojenská 142 (154), 143 (157, 15§), 151
(174;, 153 (179)
•
- - kulposní 153 (179)
Zřízenec obecní, jeho služební poměr [1919,
prosinec 17.)
.
-okresních zastupitelstev a okresních silničních výborů, jeho služební poměr
[1919, prosinec 17.}
- státní, jeho služební poměr [1914, leden
25.}
- , zavedení názvu [1921, červen 30.]
Zřízení federativní 134 (135)
- konstituční 17 (14), 20 (16)
- městské, jeho konsolidace 14 (13)
- monarchické 133 (133), 134 (135)
- obecní [1862, březen 5.}; [1920, duben
l5.}
- státní 31 (32)
- zemská 15 (13)
- zemské Ferdmanda 1. ]5 (13)
- zemské, Obnovené 15 (13)
Ztráta advokacie 111 (106)
- akademických hodností 111 (106)
- čestných práv občanských 111 (106)
- notářství III (106)
- pensí 111 (106)
- práv a daných povolení 79 (79), 110
(103)
- práva volebního 111 (106); [1919, květen I5.}
- řádů III (106)
- veřejných titulů 111 (106)
- živnostenského oprávnění 202 (291),
238 (349), [1854, květen 29.}
Zumutbarkeit 45 (47), 46 (47), 51 (50),
59 (58)
Zvědavost lehkovážná 54 (52)
Zvěrolékařství, jeho úprava [1921, leden
20.]
Zvěř honební, její krádež 233 (342)
- - , její hájení [1929, červen 25.]; [1929,
srpen 28.}; viz také z á k o n hon e bní
- lovná užitková, její doprava a prodej
[1934, leden 9.J
Zvířata, divoká, jich neopatření majitelem 197 (279)
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domácí, zlá, jich
197 (279)

neopatření

majitelem

obecně prospěšná, jich ochrana [1913,
únor 12.}
- , smilstvo s nimi 184 (245)
- škodlivá, neoprávněné jich chování 198
(280)
- zamezení vzniku vztekliny u nich [1854,
květen 26.}
- viz též dob y t e k; pro pad n u t í
Zvířecí nemoci, nakažlivé viz ne moc i
zvířecí

Zvyk, jako pramen trest. práva 20 (16)
- při krádeži viz krá d e ž
Zvyklost mezinárodní 26 (25)

z
Žalář dočasný 101 (95), doživotní 101 (95),

118 (117)
doživotní, nepřípustnost jeho zostření
101 (95)
- , - při pachateli mladistvém 101 (95),
115 (110)
- , jeho stupně 115 (110)
~, jeho zostření 101 (95), 115 (110)
- těžký 115 (110), 135 (138), 136 (140)
- viz také trest
Žaloba podle zák. o ochraně cti 219, 220
(323 )
- soukromá 202 (289), 219 (323), 225
(331), 228 (338), 234 (344)
- - ex delicto 14 (12), 118 (116), 160
(195), 178 (232)
- veřejná 219 (323)
- - se zmocněním 220 (323)
- - k žádosti 220 (323)
- - , vedle žaloby soukromé 220 (323)
- vzájemná podle zák. o ochraně cti 221
(324)
Žalobce soukromý 86, 87 (83), 118 (ll6)
- veřejný 36 (38), 86 (83)
Žebrota, trestnost 103 (98), 203, 204 (295)
Železa, náhrada za ně 99 (95), 101 (95)
- viz též o k o v y
- chytací viz z n a m e n í v Ý str a Ž n á
Železnice, hromadné porušení povinností
při jejich provozu 172 (220)
- ; jich poškození 192, 193 (264), 230 (340)
- , jich užíváni k dopravě dobytka viz
desinfekce
- , ohrožování tělesné bezpečnosti při jich
provozu 50 (50)
- , přeprava po nich [1927, červenec 14.};
[1928, červenec 17.}
- viz také j Í z d a žel e z nič n í
Železniční jízda viz j í z d a; pod n i k
Ženy, potírání obchodu jimi, mezinárodní
úmluva [1921, září 30.}
- viz také obchod ženami

žhářství

14 (12), 97 (93), 198 (281), 207

(302), 230, 231 (341)

-

beztrestnost 230 (341)
pojem 230 (341)
poměr k zlomyslnému poškození 230
(341)
- zapálením vlastního majetku 230 (341)
Živice, právo k jejímu dobývání [1884,
květen 11.]
.
Živnost, její ztráta následkem odsouzení
203 (291), 204 (296)
- reálná, zákaz jejího dočasného vykonávání
HO (103)
- , ztráta práva k ní 110 (103), 194 (269)
Živnostenští inspektoři, jich ochrana
[1883, červen 17.]

- , porušení úředního tajemství viz taj e mství
Živnosti koncesované stavební, jejich úprava [1893, prosinec 26.]
- , společenstva pro napomáhání jim [1873,
duben 9.]
- vetešnické [1884, květen 2.]
Živnostníci, jejich neopatrnost při užívání
jedu viz jed
- , jich krádež 233 (342)
- , tajení zboží jimi viz z b o ž í
Život, jeho ohrožení viz bez peč n o s t
ž i v o t a; o hro žen í
- ústavních činitelů, jeho ochrana viz
činitelé ústavní
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