
Písemnost v soudním řízení.*) 
Jar. Čížek. 

c.- ,f1!1 

Písmo vyskytlo se v řízení soudním teprv tehdy, když 
jeho znalost v národě značněji se rozšířila a vniklo sem jen po
tud, pokud praktické účely politicky snad právě sledované toho 
vyžadovaly. Očel písma byl usnadnění styků funkcionářů 
soudních, uschování aktů jednotlivých pro rozhodnutí důleži
t:(ch pro orgány nadřízené a zachování jich pro věčnou paměť. 

NejstaršÍ římský proces legisakční nezná fOľmy písemné, 
a řízení pľovádělo se zde jen ústními fOľmulemi - v určitých 
TJfilovích vešlých ve zvyk právní. - Teprve v následujícím 
stadiu římského pľocesu, s písemnými formulemi magistľátem 
Eiylisovanj'rmi, objevuje se písmo. V prvním stadiu kultuľa ná
'odní nebyla tak rozvinuta, aby písmo bylo běžné. Teprve po
zději mohl praetor vyvěšovati své vyhlášky písemně, aby o
becenstvo mohlo se informovati, o čem se žaloby připouští a o 
(;em ne. V pľocesu 10gisakčnÍm bylo tak málo formalit, lépe 
j:ečeno úsloví a činů, které strany musely před soudem pro
vésti, že byly a mohly také být každému známy a běžny. -
Soudní řízení bylo veřejné, odbývalo se na foru, tváří v tvář 
obecenstvu, kteľé magistrata sledovalo i kontrolovalo a tak 
si mohl každý formy soudního řízení pľO několik málo legi
snkcí různé snadno osvojit a zapamatovat. 

Při procesu formulovém - kdy magistrát spor precisoval 
v'e formuli písemné - formule byly již mnohotvárnější, takže 
občan průměrný nemohl již sám formuli onu voliti a tak spor 
ovládnouti. Bylo tu potřebí již při větší komplikaci života ob
chodního, aby spor určil odborník - a k uchování výsledkll 
řízení in jure pro soudce - judex - bylo už potřebí písma, 
k1eré se stalo majetkem obecnějším. 

Že by rozsudky byly vynášeny písemně, o tom není do
kladů. Nebylo toho také potřebí. Původně nebylo opravných 
prostředků. Spor soudcem jednou rozhodnutý byl dllvodem 
k exekuci (actio judicati) a nesprávné rozhodnutí mohlo b~"ti 
s líháno jen žalobou deliktní proti soudci, jednal-li tento obmr
~ Ině nebo hrubě nedbale. 

*) Psáno ještě před vydánÍm!:nove ly k tr.ř. Redakce. 
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Teprve pozdější doba zavádí řízení nelaické," odebírajíc. 
je z rukou soudců (judices) a extraordinaria cognitio magi
strátilí stává se řádnou formou sporu z původní formy výmine
čného rozhodování sporu (nebo nesporné záležitosti) magistr{l
tem. -

V této době, kdy justice zavírá se riřed laiky v kruh 
odborníkLI. odchází z for a do zvláštních síní soudních, po
ciťuje se potřeba, aby snad těmito ílřednickými soudci, nekon
tľolovanými již veřejností fora, jednodLtchého práva znalou. 
obíľající se právnictvím jako odbornou vědou , nepřístupnou již 
všemu obecenstvu -- byl kontrolován odborně a to byla nejprv 
kontrola vyššího magistľáta a pľaetorů městských římských, 
k nimž teprve nyní zavedeno bylo odvolání (appellatio). Po
zději pak zavedeno odvolání k císaři. 

Tepľve v této poměrně pozdní době bylo potřebí uľčité 
písemné fOľmy, aby obsah spoľu a ľozsudku byl vyšší instanci 
sdělen (litteľae dimissoriae). 

Konečně doba absolutního císařství zavedla písemnost 
do spOľU tím. že podávána písemná žaloba a na ni písemní 
odpověď, načež teprve po čase stľany ílstně před úřadem spoľ 
pľojednávaly a Medník vydával jim pak také rozsudek písell1-
rlJr. - O samém projednání sporu nebyl sepisován pľotokol a 
apelace k císaři dála se tím , že stľany podávaly písemně odvo
lání a odpůľce odpověď na ně. 

Zřejmě že tato poklassická doba římská rozšířila již zna
lost písma mezi oľgány práva v městech i říši, podávání písem
ných žalob, apelací a odpovědí na ně svědčí, že rozšířen tl o
becně užíván byl již stav pľávních zástupců a že pľávo nebylo 
již obecným majetkem všeho lidu, nj'rťľž znalost jeho omezp.na 
již na třídu právnickou. 

Germánský středověk zase znamená v zemír;:,h germán
ských návľat k fOľmě ústní, neznalost písma, nedostatek škole
ných právníků podmillUjenalézání práva u soudu národního 
i pozdějších SOUdLI centenarských i hľabskJrch. Teprve vliv 
písma znalého kněžstva umožňuje zápis o soudech, ZpľVU 
ovšem jen výsledku sporu u soudu dvorského. Později rozvo
iem cíľkevního soudnictví a také vlivem vzdělaných kněží, 
kteří většinou funkce písma znalých a právních ľádcú zastá
vali, vnikala fOľma písemného zápisu do soudú nižších. Tak 
konečně vliv římské stolice, vývoj její soudní pravomoci pod
miiíuje, že spOľ cíľkevní se projednává písemně podáními a ta
ké písemný ľozsudek se vynáší, aby stolice vyšší a zejména 
kUľie . římská měla možnost soudnictví a spory přezkoušeti , 
s v ůj vliv na ně uplatniti. - Tak souvisí vývoi instančního po
stupu v cíľkvi s vývojem písemnosti v církevním processu. -

Podle vzoru cíľkevního vniká pak písemnost dále do ří
zení II soudú necírkevních. 
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Rakouský josefinskj' soudní řád uzákonil písemnost řízení 
prO všecky občanské soudy. Spor odehrával se v podáních pí
sem11ých na soud, v nichž předváděly se všechny skutečnosti , 
právo zakládající, popírala se fakta, až se písemní forma zvrá
tila v nechutné, rozvláčné, často zcela nevěcné uvádění i popí
rání právnických vývodů, z několika málo fakt odvozených. 
Tak zvané' ústní řízení josefinského soudního řádu nebylo než 
t"(rmž řízením ])ísemným. Jen že ústní přednesení, které mělo 
s'e II soudu do protokolu psáti, podle zakořeného zvyku sepiso
valo se v kancelářích advokátních a předkládalo se soudu ve 
formě protokolu soudního, který strany i soudce se zapisovate
lem podepsal. Takovýmto vedením sporu byl každý nucen dáti 
se zastoupit právním zástupcem, laik písemného vedení neznal 
a zanedbání malých formalit mohlo míti následky neodčinitel
l1é. Když tedy i zastoupení právní nebylo předepsáno bylo fak
ticky nutno . 

. Tomu tak bylo i y t. zv. řízení stručném, kde nebylo tak 
přísn~rch formalit, kde však spor vedl se stejně ve formě pro
tokolů, sepisovaných v advokátních kancelářích. A toto stručné 
řízení bylo zavedeno zákonem teprve v létech 50. 19. století. 

Vleklé a velmi drahé processy byly stálým nářkem a t ak 
státní základní zákon z 1'. 1867 ustanovil princip, že řízení soud
ní trestní i civilní má býti ústní a veřejné. Nejprve zavedeno 
ústní řízení ve věcech trestních dle trestního řádu z r. 1873 a ve 
věcech civilních jen pro spory bagatelní. Teprve soudním řá
dem civ. z roku 1895 zavedeno (lstní veřejné řízení i pro ostatní 
spory civilní. . 

Ústnost měla řízení soudní zkrátiti, zlevniti a dopomoci 
zejména k vypátrání pravdy materielnl. Písemné spory vlekly se 
dlouhá léta, nežli přišlo k definitivnímu rozhodnutí poslední in
stance, rozsudky mohly býti vykonány často teprve za poměrů 
zcela jiných~ nežli byly spory zahájeny, věřitelé ' čekali na své 
pohledávky léta, sporné předměty (statky) často mezi sporem 
znehodnoceny a tak stav práva byl velmi neutěšený. Spor za
hájiti mohl bez nebezpečí pro svou existenci jen člověk zámož
n)!, méně zámožnému pohlcovaly útraty soudní většinu jeho 
majetku. Chudý - třeba mu dán byl zástu])ce zdarma - sotva 
nalezl takého, který by nákladný a obtížný spor zaň svědomitě 
vedl. -

Veřejností líčení mělo se docíliti jakés kontroly obecen
stv a, aby spor byl řádně a všestranně prOjednán a rozhodnut. 
A já vidím v tomto politickém požadavku veřejnosti - spojené 
s (lstností - i třebas ještě nedosti uvědoměnou snahu, aby 
prá vo nebylo tvořeno jen vlivy s hora, nýbrž i vlivy zdola. 
N emyslím tím ovšem ony neblahé vlivy ulice, která je ovládá
na mnohdy hesly zcela pomíjejícími, náladou dne, často hlou
běji neodůvoclněnou - ale vlivy celého společenského těle sa a 

1" 
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jeho nazírání na tvoření práva. Že tyto vlivy nebyly ueola llO
dárně, lze viděti na rozvoji práva římského, které do dnes ie 
pro právo civilní vzorem. A na tomto právu nepracoval:r jen 
dekrety zeměpanské vlády absolutistické, nýbrž lid sám Z\"y 
kovým právem, právníci svými rozumovými úvahami, č erpa
nými z potřeb života - rozhodovali případy a stanovili z nich 
abstraktní pravidla, korigujíce často právo psané. Dnes věda 
a praxe právnická tohoto právotvorného vlivu nemá, nemúže 
často spjata přísným právem autoritativně shora stanovel1\~-m 
uzpůsobiti právo tak, aby potřebám života vyhovovalo. Pr~vo 
zvykové je vyloučeno a tak praxe i věda omezena na to. aby 
i nevhodné předpisy psaného práva, vJ1klady - byť i sofistick~'
mi - potřebám přizpůsobovala. 

Nesmíme zavírat oči před tím faktem, že zákonodárstvÍ 
při rychlých změnách poměrů hospodářských, názorů o soci
alní spravedlnostr, při rychlém rozvoji všeho společenskéh o ži
v ota - nemůže stejně rychle kráčeti a do podrobnosti upra\' o
vati právem psaným nově se tvořící poměry. Těžkopádn :,'- (1-

stroj parlamentarismu nestačí tu běhu života. 
Tyto snad docela ještě neuvědoměné potřeby - ab~ - ch 

širším rozborem , neodbočoval - vedly k uzákon.ění vei-ejn os ti 
řízení, - ba řeknu: vedly i k snahám, aby skutky politické cl t ě 
žké, při nichž nejvíce do očí bije rozdíl lidového nazírání a prá
va psaného, byly svěřovány živlu laickému - porotě. Mys lím, 
že nebylo tu jedinou ]Johnutkou odstranění vlivu vlády na soud
ce právníky, vládou placené. 

Ze stejné potřeby přizpůsobení práva potř~bám ži"ota, 
vycházejí snahy po specia1isaci soudcovstvÍ a zlaicisování jeho 
při souoech odbOľl1~rch - bursovních, rozhodčích, živnostell-: 
ských , obchodních atd. v právu soukromém. 

Ústnost a veřejnost líčení nezdá se obecenstvu dostate č
nou garancií, aby . právo bylo praktikováno tak, jak je názor 
všeobecnJf, jak si jej společnost tvoří bez ohledu na psané zá
kony. - . 

Absolutni monarchie 18. století a z její názorů ,, ~-s l é 
zákony bál.r se práv a zvykového a také jeho platnost "y
loučily. Are tím zaschl také ]wamen práva, který system oži" o
val a přizpůsoboval . poměrům. Bylo by zajimavo stopovati Zl 
zkoumati vliv náZOrLl společnosti na praxi právní a hledati ja k 
elementy zvykového práva, totiž názorů společnosti. co je 11Llt

ností práva (opP'Ťnio necessitatis) působily na vytváření se 
praxe (usus frequens). Ale chtěl jsem jen dokázati, jak zásada 
llstnosti a veřejnosti vedly k témuž cíli , kontrolovati a korrig o
vati právo z dol a s lidem. 

Leč i nové form,,- řízení veřejného a ústního ponechávají 
ještě tolik formalit písemných, že by z důvodů llspory času a 
práce i papíru leckde mohlo ml1oho z písaření odpadnout. A ~o 
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ie účelem těchto řádkú. aspoň částečně ukázat na možnosti ná
pr(1\'~-. Přihlédněme ted:sr k možnostem úspory formy zejména 
písemné a k tomu, ja~ by garancie veřejnosti řízení nebyla jen 
na papíře, ale púsobila jako vliv lidový na nalézání práva. Zatím 
aSPol1 \' řízení trestním. . 

Je zřejmo. že ani (lstnost ani veřejnost řízení soudního ne
lze dnes provésti v té míře, jak tomu bylo za římského staro
věku. kdy jak praeto r tak judex soudili na foru coram pubJico 
bez yšeho zapisování a vynášení písemného rozsudku - nebo 
jako tomu bylo za germánského středověku prvních primiti
yních dob. kdy soudilo veřejné shromáždění národní nebo král 
-, kteří ani psáti neuměli. Ale přece musíme se zbaviti jednou 
forem. které jsou přežitkem z dob absolutismu a zjednodušiti ří
zení tak. aby bylo bez (ljmy spolehlivosti co nejlacinější a nej
kratší. --

Ústnost ovšem nelze provésti tak. abychom se vzdali pí
semného zjiŠťování vúbec: jednak je při nynějším instančním 
postupu potřebí, aby běh řízení v dl'tležitých rysech se zachoval 
pro instanci vyšší, které by jinak spor eventuelně musily znovu 
projednávat nebo důkazy opakovat - jednak je třeba zacho
vati aspoň nejdů l ežitější akt sporu - rozsudek - ve formě pí
semné. ab)' právo bylo fixováno neodvisle od paměti lidské pro 
případy pozdějŠÍ toho potřeby (exekuce. obnovy atd.). Ale tato 
hlediska měla by - aspoň v nejčastějších případech určovati 
potřebu a rozsah formy píseml1é. 

V našem řízení trestním - aspoň při soudech sborových 
__ o zLÍstává tak s l avnč státními základními zákony prohlašovaná 
lístnost řízení často jen na papíře. Ještě v dnešní praxi nalézá
me stopy starého trestního řádu z r. 1853 a jeho praxe s písem
llJ'Tl11 \'yšeřováním a t. zv, Schlussverhandlung. Podle st. z. Z. 

a trest. řádu má' těžiště procesu spočívati v hlavním líčení, jež 
je o\-šem ústní a véřejné. Jak je tomu však v praxi? Velká vět
šina hlavních líčení u sborových soudů zachovává princip (lst
nosti a bezprostřednosti jen při výslechu obžalovaného. řízení 
dLlkazllÍ odbývá se namnoze jen čtením protokoht sepsaných 
buď y řádném vyšetřování, ale většinou ve vyhledávání pří
pra\' llém. Ve stadiu přípravném vyslj'rchá se tolik svědkú, že 

~ často ani všecky protokoly při líčení se nepředčítají. K hlavní
mu líčení voláni jsou ze svědkú,vyslechnutj'rch v stadiu při
pra"llém. jen docela málokteří. hlavní a čte se řada protokoHL 
sepsanj'Tlr se svědky ostatními a tak často je hlavní líčení jen 
oDa kováním a to ještě neúplným důkazního materiálu z řízení 
přípravného, MnožstVÍ čtených protokol{'I oslahuje pozornost 
účasŤnÍkli, činí líčení fádním, monotonním, pozornost ubíjející 
přednáškou Dfotokolů předsedy nebo zapisovatele, 

Ba nechybím snad, tvrdím-li, že obsáhlé a do podrobností 
vycerpávající svědecké protokoly z řízení přípravného pllsobí 
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na předsedu, že si činí o věci (Isudek už předem, bývá netrpěliv. 
když svědek tak souvjsle věc nepřednáší, jak ji vyšetřující 
soudce napsal do protokolu a že svědci často pak vypovídají 
jinak, nežli ukazuje jejich protokol. Není divu! Vždyť protokol 
je již obrazem z druhé ruky a to' obrazem upraveným vyšetřu
jíCÍm soudcem. Ten pak při výslechu svědků začasté zprvu po
jímá situaci a případ jinak, nežli by ho snad pojal po provedení 
vyšetřování a proto také jeho v~rrazy, jimiž opětuje výpověď 
svědeckou do protokolu mohou býti zabarveny osobním jeho 
názorem a výpověď svědka u hlavního líčení mívá pak jiný rá~ 
néžli ve vyšetřování. 

Ale to vše / působí, že hlavní líčení pak pozbývá sv ého 
charakteru, aby bylo jediným pramenem poznání soudu, po
znáním bezprostředním - a těžiště celého trestního řízení pře
sunuje se do 'stadia vyšetřovacího, kde hromadí se protokol na 
protokol, zpráva na zprávu, tvoří se tlusté akty a hlavní líčení 
odbývá se v několika půlhodinách. 

Že to nebylo v Ílmyslu tvůrce moderního trestního řádu 
Glasera, vychází ze zákona samého i z doprovodu, kterým ho 
zákonodárce odporu čil státním zastupitelstvlllll. 

Účel předběžného vyhledávání precisuje ~ 88. tr. ř. Má 
poskytnouti potřebné půtahy a základ k tomu, aby se J11ohlo 
zavésti trestní řízení proti u r čit é osobě - nebo se zastaviti 
(kdyby určitá osoba nebyla podezřelou). 

Přípravné vyšetřování pak sleduje dle §u 91. tr. ř. ten (IČel 
(resp. má sledovati), aby se podezření proti určité osobě pojaté 
podrobilo předběžné zkoušce a případ (čin) potud objasnil, po
kud třeba zjistiti ony momenty, jichž třeba k zastavení řízení 
nebo k podání obžaloby a pří p r a v ě důkazního řízení při 
něm. Zde tedy je jasně řečeno, jaký (I čel má míti ten nebo onen 
druh řízení přípravného. Nemá tedy sloužiti předběžné vyhle
dávání k sbírání důkazního materiálu proti osobě zřejmě již po
dezřelé a liemá zejména pří p r a v n é vyšetřování sebrati ma
teriál dúkazní a provésti dll kaz a tím méně provésti důkaz 
cel Ý a sebrati materiál vše ch e n. Je-li tomu tak, pak nutně 
zvrhuje se hlavní líčení v pouhou formalitu 1. zv. konečného 
jednání (Schlussverhandlung) starého trestního řádu z r. 185.3 
a těžiště řízení přenáší do stadia přípravného. . 

Že to nebylo v úmyslu ani zákonodárce, ani vlád, vysvítá 
zřejmě z výnosu ministra spravedlnosti - Glasera na vrchní 
státní zastupitelstva z 25. prosince 1873, č. 14.956, jímž měla b~Tt 
praxe nového trestního řádu zavedena. Cituii zde schválně ně
které odstavce: 

»Co nejjednodušší a nejrychlejší řízení umožnit je z nej
přednějších 11kolli, které byly trestnímu řádu vytýčeny a uleh
čení, která dává výkonným orgánům v tom směru , - jsou v el
mi rozmanitá. Státnímu návladnictví dává se zejména institucí 
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PJ'Ípravného vyhledáyá~í a. tÍ~ll, že l1:llže "! mnohj'lch r:~íp~l.dech 
bez přípravného vysetroval1l podatI obzalobu - pnlezltost, 
abj' soudy ušetřil mnohé práce - která dosud od nich byla ko
nána. Návladnictvo nechť se snažÍ - jsou-Ii mu k tomu k dis
posici orgány, které přÍpr. vyhledávání s touž jistotou, spolehli
vostí a často ještč s větším účinkem provésti mohou, protože 
ve volnější formě tak činí nežli soudy, aby užil právě těchto 01'
gánll. Tím nejvÍc získá soudy, když jim práce ušetří . . . « 

Potom mluví vj'1J10S o použití orgánů policejních při vyhJe~ 
dávání, o bezprostřeanÍm podání obžaloby a zkratkách řízení 
se svolením obžalovaného možných a o provádění vyhledávání 
tam, kde úřadů policejních nenÍ. 

Ve stejném smyslu snažily se i jiné výnosy ministerské z 
doby pozdější o nápravu. (Nař. z 12. pros. 1900, 7. pros. 1902 
:ttd.) A z 'těchto výnosů je zřejmo, že stará ])I'axe pisemného ob
sáhlého vyšetřovái1Í po 20 let se udržela a praktikové musí do
znati, že ještě dnes se udržuje -- přes opravné snahy shora. 

A nejen že touto praxí trpÍ soudy přetížením čl zbytečnJ" 111 
v) 'nakládánÍm práce, ale trpí tím i občanstvo. 

Obvinění, poškození i svědci vys lýcháni jsou nejprv, orgá
ny policejními (policií, četnictvem atd.), předvoláváni k ílřednÍ
kům policie k výslechu, k starostlll11, kde je četník vyslýchá -
musí znova k soudci vyšetřujícímu, kde totéž znova vyličuje, a 
Ilakonec volají se k hlavnímu líčení o téže věci. Aby tomuto 
obtčžovánÍ ušli účastníci, raději o · trestních činech oznámení 
lleučinÍ, zejména tam, kde pachatele sami bezpečně nezjistí. T v 
takových případech vyslj"chá je totiž nejen policie, ale i soud. 
To je úkaz jistě nezdravý. 

V čem věZÍ příčina, že se udržuje stará praxe podle starého 
tr. ř. s obsáhl)Tm řízením přípravným a stručným líčením l1lav
ním? 

V první řadč je to z;íkon sám. § 88. tr. ř. opráviíuje státního 
zástupce, že může dáti buď soudcem vyšetřujícím, nebo soudy 
okresními - vésti přípravné vyhledávání za tím účelem, aby si 
zjednal Pll tah y buď k zavedení řádného řízení pro t i Ll r Č j -
t é o s obě, nebo k odložení oznámenÍ. • 

Podle výslovného znění zákona sice je účelem vyhledávání 
přípľ. jen, aby získány byly půtahy viny určité osoby - a není 

. na místě 1)řipr. vyhledávání tedy tam. kde ony půtahy JSOLl už 
známy. určitá osoba bezpečnč podezřelá a případně proti ní již 
vyhledávány orgány bezpečnostními (policií státní, městskou. 
četnictvem) vykonáno. A fakticky také úřady bezpečnostní 
ona vyhledávání vždy. nežli oznámení buď k návladnictvu nebo 
k soudu podají, VYKOnají. Přes to však je to stereotypní vyří
zení každého téměř oznámení, že návladnictví žádá vyšetřují
cího soud.ce o přípravné vyhledávání, ať případy viny určité 
csoby jsoll zjevny nebo ne. 
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Pi"i oznámeních došl~! ch okresních soudů (ve zločinech. a 
přečinech) je tomu podobně. Zde p(edpisuje zákon (§ 89. tr.L), 
že nesmí vyšetřující sborového sou~ bez návrhu návladní,ll o 
vLlbec žádného vyšetřování konati, jen kroky zcela neodkladne 
může provésti, naproti tomu okr. soudcové mají, aniž by vy
čkali návrhú návladnÍho, přípr. vyhledávání vésti. Úkony vy
šetřování však jen potud, pokud by stopy činu mezitím mohly 
zmizeti. 

Praxe zase vykládá zákon tak, jako by se vyhledávání 
vždy musilo" provésti, svědci, znalci, obviněný vyslechnouti 
atd. Avšak podle znění zákona a zřejmého úmyslu zákonodárce 
nemá se přípr. vyhledávání konati tam, kde půtahy viny určité 
osoby jsou z oznámení zřejmy a vyhledávání již policejně -
jak tomu obyčejně je - bylo také provedeno. Je tedy v tako
vých případech vedení vyhledávání protizákonné - a mělo by 
se takové oznámení prostč náviadnictvu předložiti. Podle účelu 
pře d běž n é h o vyhledávání nepatří tedy do tohoto stadia 
nijak formální výslech obviněného - vždyť není proti němu je
ště pútahú dostatečných, aby jako obviněný mohl býti vyslech
nut. Je-li určitá osoba podezřelá, je možný dle §u 90. tl'. ř. dvojí 
případ - bud' se řízení zastavÍ, není-li podezření dostatečné, 
nebo se zavede řízení řádné. Ve vyhledávání vlastně je nemÍst
no vyslýchati svědky vývodní a všecky svědky v oznámení u
vedené vllbec. A přec se to děje. 

Příčina je v tom, že praxe odpírá soudci okresnímu právo 
remonstrace, jaké přisuzuje soudci vyšetřujícímu (§ 92., 97.) a 
pokládá za to, že návrh návladního k provedení vyhledávání 
vúbec nebo v jistém směru (vyhledání ceny, výslech určitých 
s"ědktl a okolnosti některé atd.) je dožádáním, kterému se vy
hověti musí a že soudce tu práva rozhodování vlastního nemá. 
Ovšem se to nesnáší S povahou úřadu soudce vúbec, ani s po
vahou návladnictví, jako strany procesní. 

Tento náhled praxe právě zpúsobil, že státní zastupitelstva 
přetížená prací vítají. když se okresními soudy vlastně provede 
bez jich návrhu celé vyšetřování důkazy pro vinu i proti, takže 
vlastně všechen materiál procesní návladnictvu přicháZÍ do rLl
ky. nežli nějaký návrh v tom směru mohlo učiniti. 

Je to v interessu jak návladnictví, tak i sborových soudtt 
(senátú), když práci, která se má provésti bezprostředně II hl. 
líčení. provede se předem . . Tím odpadají nákladnější výslechy 11 

líčení , návladnictví je ušetřeno mnohé práce a není divu: že 
starší soudcové poradních komor raději postaví se na stanovi
sko praxe nežli na stanovisko zde hájené a břemeno 1JraCovnÍ 
tím na okresní soudy a soudce vyšetřujícího přenášejí. Odpoví
dá-li to ovšem duchu zákona, je otázka jiná. 

Stanovisko zde hájel1é praktikuje se všeobecně u soudll ll
hersk~·rch. kde v)!slech soudCl! děje se až při hl. líčelií po ObŽ8-
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tob\:. Také v německé říši obiem vyšetřování daleko nedosahuje 
té šíI-e. jako u nás. 

Jednu ovšem obavu možno míti při výstředním praktiko
vání zúsady zde hájené, že by totiž senáty trestní byly ještě 
více jJi"etíženy nežli jsou dnes. Ale to ovšem neospravedlňuje od
stoupení od zásady ústnosti a bezprostřednosti, v praxi nastal~. 
Dále lze 11 amítnOL;ti, že by nepřipravené obžaloby vedly k ča
stému odročování a že důkladné vyhledávání předběžné umož
ní stát. zástupci v mnoh~rch případech zastavení, kde by snad 
jinak podal obžalobu - tedy, že glavní líčení nebude tak při
pra\'eno. jak za praxe dosavadní. Ze však hlavnÍ' líčení při plat
nosti zásady ústnosti nesmí býti ani tak připraveno, aby vše
cko clo deta'ilLI bylo st. zástupci i předsedovi senátu z aktů zná-
1110 - bylo již řečeno a je to právě dúsledkem ústnos~i a bez
prosti"ednosti. Avšak dá se také bez' sepisování obšírných pro
tokoltI získati pro st. zástupce informace, aby zbytečné obža
loby nepodával a návrhy pro hl. líčení učinil. aby toto nemusilo 
b~·ti odročováno. 

Dnes při rozšíření pošty, telefonu je možno získati si pro 
l;:ažd~' případ informace ústní od orgánLI policejních i četnictva. 
i s\'ědkL!; kde to není možno, lze místo písemného v~rslechu 
s\'ědkt! doplniti informace dotazem písemnj'rm II četnictva, úřa
dl! i sou kromníkLI. 

;\Iení vždy nutno volati I<aždého k vjíslechu I< soudu. Tím 
.se uspoří mnoho času a vúbec se pro praxi soudní moderní vy
moženosti využitkují. Pol<ud obyvatelstvo ovšem nebylo a ne
ní schopno písemně soudu dáti informace, musí býti voláno k 
výslechu k soudLi - není-li možno informace si získati jinak. 

Já tedy přimlouvám se za odstranění a zjednodušení pří
waynéll0 řízení trestního ve všech případech. I<de toho není 
nutná potřeba: --

Tak nebude potřeba přípľ. řízení v případech obviněnj'rm 
doznaných, jsou-li zjištěny oznámením pojmové znaky činu. 
ted~- zejm. při ·krádežích. násilnostech proti osobám vrchno
stenskjím, poškození l11ajetku. A -to je největší část trestních 
případt! všude. 

Jedno se mi zdá pak naprostou zbytečností, totiž vyslj'rchá
ní l11l1ohj'rch svědkL! v případech obyčejných krádeží proti ne
znál1T~hll pachatelL'Im, v případech oznámení požáru nebo úrazu. 

Pravidelně oznamuje se soudci ná venkově každj'r případ 
ohně. ať je podezření viny něčí odúvodněno nebo ne - tedv 
docházejí k soudu oznámení, kde ani není domněnka tl'. činil 
odlhodněna. Taková oznámení soudu nepatří a nelze tu mlu
viti ani o ozn<Íl'nenÍ t r e s t ním ' a neznámém pac h a tel i. 
Za\'úd ění vyhledávání v těchto případech není tedy ani záko-
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nem odúvodněno a znamená zbytečné obtěŽování vyslýcha
ných a mrhání papíru. Ale i tam, kde je podezření, že ohdl byl 
založen nebo vznikl z neopatrnosti něčí, bylo by se lze s dobrým 
svědomím spokojiti s vyhledáváním .četnictva nebo orgántl bez
pečnostních a poŠkozel1ého. Stará zkušenost UČÍ, že soudní vy
hledá\iánÍ k vypátrání pachatele nevede. A předpisuje-li § 412. 
tr. i'., že i tehdy, není-li pachatel znám nebo nelze ho k soudil 
postaviti, musí se přece vyhledávání o povaze skutku n a II á
vrh st. zástupce konati - lze se vyhnouti zbytečnému vyslý
chání svědků, že se vyčká návrhu st. zástupce. Ten pravidelně 
takového návrhu nepodá, je-Ii čin již v oznámení dost specifi
kován a není-li naděje na vypátránÍ. Vždyť tu vyhledávání 
vlastně bylo vykonáno již četnictvem (policií) pravidelně a tím 
je předpisu zákona, že vyhledávání nutno konati, učiněno za
dost. 

Stejnč tomu je v případech oznámení krádeží proti nezná
mým pachate1l1m. Také tu soud po vyšetření policejním (četni
ckém) není tím pravým orgánezn, který by vypátrati mohl další 
stopy pachatele a výslechy svědkll, poškozeného soudcem isoll 
čirou formalitou a obtěžováním . Proto, aby nemusili býti vy
slýcháni soudcem, mnozí raději ani oznámení policii či četni ctvu 
neučiní, nemohou-li sami pachatele zjistiti a trpí tím i právní 
bezpečnost. Proto i zde by se mělo i u okresních soudů vyčkatí 
návrhu stát. zástupce, a ten by neměl navrhnouti vyhledávání. 
když pátrání policejně již provedeno bylo a nevedlo k cíli. Jak 
zřejmo, dá se zde mnoho psaní ušetřiti beze VŠÍ změny zákona. 
pouhou změnou praxe a snad výkladu o definici přípravného, 
vyhledávánÍ. 

Doručování ve _ včcech trestních, jak je 'v zákonč regllla
váno, není zrovna šťastno, ani předpisy prováděcí \' leckterých 
směrech. Tak předpisuje § 81. tl'. r., že doručení všem účastní
kům, bydlícím mimo obvod okresu soudního, kten'T nařízen í vy
dává, má se státi požádáním o doručení příslušného okresního' 
soudu místa doručenÍ. Mohu tvrditi, že se sice toto ustanovenl 
zákona nezachovává a abusu se vytvořilo právo nové, že se 
doručuje zejména poštou i do okresů sOlldsednÍch. Je to prak
tické a opak nemá nijakého odůvodněnÍ. Zákon vycházel z toho 
náhledu, že účastníci takto budou moci opravný prostředek 
proti výměru soudnímu u bližšího sobě soudu podati a že pří
padně by při soudech velmi vzdálených mohla uplynouti doba 
k opravnému prostředku , než-Ii tento by soudu rozhodujícím LI 
došel. - Ovšem nevzat zřetel, že opravný prostředek mtIže 
býti tJodán i telegraficky. Ostatně- lze také 2. -odst. §u 81. tL ř . 
vyložiti tak, že .opravný prostředek lze podati u okr. soudu mÍstél 
doručení ve všech případech v úvodu §u 81. tr. · ř. zmíněných. 
totiž. kc1yž llčastník nálézá 'se mimo okres soudu rozhodujícího. 
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tedv i v těch případech, kdy nebylo použito soudu místa dOnt
čell'í k zprostředkování doručení výměru':') 

Určitě však znamená naJ-ízení doručování prostřednictvím 
soudu okres. místa doručení značné ztížení manipulace ph 
dnešní vyvinuté službě poštovní, kdy rurálka objímá snad již 
všechna místa země naší a doručení poštou je možno všude. Za. 
doby vydání tr. ř. tomu ovšem bylo jinak, poštovní s-po.iení ves
nické bylo neorganisováno, orgány neškolené a nezodpovědné 
a rurálnÍ poštovní spojení s málo obcemi možné. Proto doručo
valy tehdy soudy sv~'mi sluhy nebo posly, kteří (poslední) dnes 
nadobro odpadli a jen někde se používá prostřednictví obce. 

Organisace doručování poštou v tr. věcech byla teprve 
mill. nař. z 15. dubna 1902 provedena. - Zde již také připUštč
no (§ ,l), že okresní soudy místa doručení mohou dožádání do
ručení provésti i poštou. Tedy úejmo, že by bylo praktičt ější 
v tčchto případech přímo doručovati poštou, bez sPľostředko
"ánÍ soudu místa doručení. 

Také se tak ,- abusu proti zákollu děje - § 7. cit. l1a ~ . 
předpisuje, že ke každé poštoVllí zásilce ve věcech trestních , 
která se doručuje (lčastníkům, má býti připOjen také lístek zpá, 
teční. Toto ustanovení rovněž není ve všech případech pral,ti
cké, protože výkazu o doručení v leckterých případech u sou
du třeba není - a moh l by tu lístek zpáteční odpadnouti. Tak 
je tomu zejména s obsílkami svědeckými ve stadiu přípravném, 
které tvoří nevětší část doručenÍ. Dostaví- Ii se svědek, není 
výkazu potřebí, nedostaví-li se, nemá výkaz o doručení rOv
něž ceny, protože dle §u 159. tr. ř. a contr. §u 242. tr. ř. svě
dek se nedostavivší má se beze všech následkll pro něho po
zvati znovu s pohrůžkou pokuty a předvedení - a teprve po 
druhém neuposlechnutí svědka lze pokutovati a předvésti. J e 
v tom odpor, že znalce nedostavivšího lze pokutovati hned (§ 
119. tr. ř.), kdežto svědek beze všech následků může první ob-
sí lky neposlechnouti. _ 

Jiné případy, ovšem ne příliš časté, kde výkazu o doručení 
u soudu třeba není, jsou ty, kde účastníku do výměru doruče
ného nepřísluší právo stížnosti, nebo kde se jedná o jednoduché 
manipulační vyrozumění stran, ku př. o zpLisobu a době nahléd-
nutí do spisll, vyzdvižení poplatků atp. . 

V §u 83. tr. ř. a různých specielníchpředpisech je nařízeno 
vyrozumívání úřadll O zavedení trestního řízení proti úřední
kům, voiáklnTI atd., které obstarává kancelář. Výjimka pro ty 
případy, kde ony úřady jinak dle spisll (oznámení) nabyly o ří
zení vědomosti, stanovena nenÍ. Lze však vyložiti rozumně zá
kon tak, že v takových případech netřeba vyrozumění. , 

Provedení zásady obžalovaCÍ v řízení před sborovými sou_o 

") Dle novely nečítají se dny, kdy J)odání jde po poště do IhiHy. 
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dr je pro časté, jednoduché případy příl iš formalistické. Nej
ve tší část agendy sborových soudů zabírají případy krádeží , 
násilností proti strážníkům, menší podvody, zpronevěry. A tu 
zase většinu případů zaujímají činy obžalovanými doznané. Pro 
takové případy neleží těžiště rozhodnutí soudního tolik v po
so uzení otázky viny, jako v posouzení otázky trestu a jest tu 
koncepce obšírných enunciatů obžaloby a obsáhlého odůvod
nění balastem pro jednání. Snad by se pro takové případy dala 
na lézti zjednodušená forma obžaloby - buď bez důvodů, nebo 
jen prosté vyprávění krátkého děje, který slouží obžalobě za 
zúklad s označením, jaký čin trestný v ději obžaloba spatřuje. 

Obžaloba slouží k tomu, aby zjištěno bylo, který čin ža
lobce stíhá, tak aby nebylo možno znovu ho stíhati, a dále aby 
so ud jejím přečtením nabyl o tom informace počáteční, o čelil 
bude mu při líčení rozhodovati. Účelu toho mohlo by býti do
saženo i zjednodušenou formou žalobní pro případy jednoduché 
(senátní). 

K precisování fakta žalobního není jako v procesu civilním 
potřebí specialisace nároku, nýbrž fakt žalobní tvoří souhrn 
okolností při nějaké činnosti trestné. Tento souhrn okolností 
spec ialisuje obžalobu a věCÍ soudu je, jaký čin trestný shledá v 
so uhrnu okolností určitého děje, zda shledá v nich trestný čill 
t)íž , jaký označen v obžalobě, nebo čin jiný, případně i více činL! 
trestných, nebo shledá-li , že ona činnost trestní čin nezakládá 
vl'I bec. Proto dle mého náhledu i v tom případě, že v enunciatu 
obžaloby určitá okolnost, která při posouzení činu je rozhodná, 
není obsažena, lze na ni vzíti při rozsudku zřetel, zřejmo-li, že 
ža lobce stíhá činnost pachatelovu a nevzal při qualifikaci na ni 
zřetel. Bude tu spíše o konsumci nároku žalobního rozhodovati 
odůvodnění žaloby a řízení průvodní jako celek a úsudek z to
ho se podávající, nežli žalobní enuciat. Proto bych se nerozpa
koval v jednoduchých' případech vynechati žalobní enunciat a 
d ě j precisovati jen v důvodech obžaloby. 

Při publikacích obžaloby táže se obyčejně soudce vyšetřu
jíCÍ obžalovaného, souhlasÍ-Ii se čtením spisů v obžalobě na
vržených u hlavního líčení. Prohlášení obžalovaného v tom 
směru může však míti proň vážné následky, vždyť v zákoně 
není dána garancie, že obžalovanému musí býti obsah spisů těch 
znám a měla by býti v tom směru získána iistota, že obžalo
vaný obsahově zVÍ, co se proti němu u hlavního líčení · čísti má. 

Při publikacích obžalob 'obžalovaným neuvězněným vznikl 
usus, také takovéto obžalované k publikaci k soudu předvolá
vati, ačkoliv v úmyslu zákona (§ 209. tr. ř.), kde mluví se o do
ručení obžaloby, dle všeho se doručení písemné předpokládá . 

. Je to i pro obžalovaného s výhodou, aby se nemusil hned při 
v)"slechu publikačním o svých právech vyjádřiti a měl čas na 
Toz11l~rš l ení ·a k. případné poradě s obhájcem. A to tím více v pří-



- 13 -

padech těžkých zločinů. Praxe, kterou vyš. soudcové dožadují 
soudy okr. o publikaci a dotaz obžalovaného, zda souhlasí s l1<i ·, 
vrhy obžaloby (na čtení spisů) a činí-li návrhy pro hlavní líčení , 
je přímo protizákonná, protože tyto přípravné práce spadají do 
kompetence předsedů (senátních či poroty) a ne vyš. soudců. 

Námitky proti obžalobě staly se v praxi naší zjevem vel
mi řídkým a takřka nepřicházejí. Příčinu dlužno hledati v 
tom že státní zastupitelstva skutečně obžalob neodůvodněných 
nep~dávají. · Proto také v praxi podané námitky nemívaly a ne
mají úspěchu. I tento fakt je také důsledkem popsané již praxe, 
že případy trestní všestranněji se v přípravném řízení vYšetřu
ií. nežli je to možno u hlavního líčení. Zřejmo i z toho, že panu
jící praxe nebyla v úmyslu zákonodárce, který by celkem v 
praxi zbytečný ústav námitek proti obžalobě neby l' stan ov il. 
Také nový voj. tr. ř. námitek proti obžalob ě nezná. Za to zná 
však t. zv. »bezprostřední podání obžaloby«, bez vyhledávání 
a vyšetřování. Nemy slím však, že by bylo vhodno i u civ. tr. 
soudů ústav námitek proti obžalobě vymýtiti . Tím dáv á se veř . 
žalobci do rukou přílišná moc a pováží-li se, že zneužití neb o 
nedosti prozřetelné podání obžaloby má díHežité následky pro 
obžalovaného na cti, obchodním jménu a zejména je spojeno 
pravidelně se značnj'T1ni výlohami s obhajobou, pak v idíme, že 
možnost námitek zaručuje, že obžaloba nebude aspo(l lehko
myslně podána; ostatně námitkam iřeší se také příslušnost sou
du (§ 212. tl'. n, kterou dle praxe u hlavního líčení již ře šili 
nelze. 

Trestní řád náš také nezná pro veř. žalobce možnosti , aby 
po podání obžaloby nebo zároveň činil ještě náv rhy na dopln ě n í 
v~'šetřování. Tuto možnost předvídá civ. tr. ř . jen pro obžal o
v aného. Souvisí to s tím, že voi. tr. ř. připouští bezprostřední 
podání obžaloby bez vyšetřování a tu nutno připustiti možn os~ 
dO]Jlií.kŮ : vyšetřením pověsti , trestů předchozích , výslechem 
svědka atd. Zkušenosti ukázaly, že se ve vyložený ch (dOZlll7' 
n:'lTch a prokázany ch dle oZ)1ámení) případech podáv ání obžal J
by bezprostředně na oznámení osvědčovalo. Podle civ. tl'. ř. 
sice výslovně možnost bezprostředního podání obžaloby ne:li 
stanovena, ale také ne vyloučena. Že předběžné řádn é vyšetř r;. 
vání provedeno hý ti musÍ, je předepsáno jen pro případy porút
ní a proti nepřítomným. Jinak může se státní zástupce spokoii.~ i 
jen s vyhledáváním a rozumí se tedy, by lo-li vyhledávání dk 
spisů nebo oznámení již prov edeno policií nebo četnictvem , 
lze-Ii zejména z něho zjistiti, zda svědci potv rzují čin tres tll )'
atd., pak není překážky, aby státní zástupce 1)odal hned obža
lobu a p·řed tím ev ent. sám opatřil osobní průkazy obžalovan i~ 
ho nebo dotyčnj'r návrh v obžalobě učinil jako návrh důkazní 
a zav edení obžalob bezprostředních , bez vyšetřovánÍ. by se jen 
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doporučovalo, jsou-li pi'ípady jasné - zejména doznané, Tím 
by mnoho práce odp,idlo: 

Tolik o možnosti zjednodušení forem písemných ve SLl" 
diích před hlavním líčením, 

Ale i protokol o hlavním líčení a rozsudek obsahuje pís eh1-
nú zjištění, kterých není naprosto nutno. Leccos v tom smenl 
formalismu přidává praxe, kde toho ani po zákonu potřebí není, 
leccos zbytečně předpisuie i sám zákon. 

Abych napj-ed se zmínil o praxi - trvali předsedové sc
n{lttI často na protokolování toho, co obžalovaný pro předn'.:
sení každého dllkazll uvedl. Neuvedl-Ii ničeho, mělo to také L)' ll 
protokolem zji~těno . Dokonce bylo opomenutí takvého protG · 
kolování vyt~r káIlO. Pokládám to za nesprávné a zbytečnJ' ba
last pro protokol. pokud ve výpovědi obžalovaného není obsa-. 
ženo něco věc ně lIového, CO v dřívější jeh-ú výpovědi nebyl o 
P ľotokolová no, 

Je sice zákonem ustanoveno, že předseda po výslechu kaL~
dého spoluobž<llovaného, svědka i znalce má se obžalovanélw 
UIZ:-\t, mí'l-li něco k této výpovědi k namítání (§ 248, tr. n, sk; 
ně však má se předseda ptáti po každém pt'ečtení někerého s(Ji
su (protokolu, prúkazu) , co obžalovaný poznamenává (§ 25';, 
tr. 1-.). Protokolovat však se má jen (§ 271. tr. ř,), kteří svěd -: i 
a znalci byli vyslechnuti, zda přísežně nebo proč bez přísah=i . 
Výpovědi obžalovaného, svědkú, znalcú a obžalovaného pru
tokolují se zmínkou jen, pokud obsahují úchylky, změny a do
datky k výpovědím 'v aktě již obsaženým. ROZLImí se, že úchýl
ky věcné. Kdyby byl zákon mínil pr0tokolování úchylek a (lO
datkú slovných (které jinými slovy vyjadřují to, co již v protJ
kolu řečeno), pak by byl musil nařídit protokolování vúbec, ])i'l'

tože slovně stejně nikdo nevypovídá podruhé. Proto by bylo 
protokolování každého dotazu předsedy a odpovědi obžaloV1-
ného po před\' edel1í každého prllkaZLI takov)1m v zákoně a věc
né potřebě neodLlvodněným papírovým a 11ísařským balastem. 
kter~r by neměl účelu. Jen tam ovšem, kde odpověď obža(ovd
llého obsahuie věcnou novotu, musí býti protokolována. 

Jiná zbytečná formalita je udávání hodiny, kdy líčení lleL;) 
jin)1 protokolární akt započal a skončil. Jaký účel má toto zji
štčnÍ míti; nelze dobře nahlédnouti. Kontrola soudu touto cest )U 

je nemožna, protože nelze kontrolovati správnost zanešení !1'}
din, pro výměru poplatkú je zbytečna, protože soudce vymčřu
jící dobu onu beztak zná. 

§ 271. tr. ř. předpisuie, že protokol má uváděti všecky p o c1-
s t a t n é formálnosti, zejména kteří svědci a znalci vyslechnut! , 
zela přísežně a proč přísaha nebyla vykonána, pak všecky r ;
"rhv stran Cl rozhodnutí o nich. Tedy znění tohoto místa '7.~, -
1" 'liiléilO "kute (: n ě nepředpisllje, aby se něco zbytečného p : o~o-
1\ 010v:110. Dle znění z ~lkolla stačí dokonce, když svědci neucl1:-.:-
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lili se od svý;::!) v;,ípovědí v přlpravllém řízení - protokolovati 
jen: »vyslechnuti byli svědci x - y - z , pod přísahou « , neb!>: 
»Vvsleclmuti svědci v obžalobě navržení přísežně: K sv~rm vy
po~' čdem dodává svědek X: atd ... « a netřeba u každého svěd
ka opetovati stereotypní formuli: » Svědek X- V vypovídá ad 
generalia jako v p;'otokole č .... a ad specialia jako tamtéž ni
čeho nedodávaje «. 

Jasný je zákon v tom, že nutno protokolovati vše c k: y 
návrhv stran a rozhodnutí o nich. Toho také je třeba 
\'z11lectem k dllvodu zmatku dle §u 281. Č. 4 tLř. Ale při proto
Kolování pod s t a t n Ý c h formálností bylo by lze se mnohé 
zbvtečnosti vyhnout. 

- Která fonpálnost je podstatná? Tu nelze žádného jinéh o 
mčřítka nalézhnež ono, že podstatné jsou ony formálnosti, jichž 
zanedbání by mohlo míti za následek zmatečnost řízení. Tedy 
o podstatnosti bude rozhodovati znění §u 281., resp. 344. tr. ř. 
a proto nutno protokolovati ony formálnosti řízení, které by pro 
posouzení zmatečnosti řízení ve vYŠŠÍ instanci mohly býti roz
hodny. Tak na Pl:. obsazení soudu, nepřítomnost nebo vzdálení 
se soudce a chování se stran k tomu, zda řízení bylo veřejné, 
poučení svědkll o dobrodiní §u 152. tr. ř. a prohlášení jejich o 
něm, čtení obžaloby, přísaha svědka či znalce a dúvody nevzetí 
do přísahy, sdělení výsledku řízení obžalovanému, pokud z pří-
tomnosti byl vyloučen. . 

Netřeba tedy protokolovati všechna chod řízení upravujkí 
zařízení předsedova a formality, které se samy sebou jaksi vy
rozumívají, tak na př.: o vyvolání věci zapisovatelem; dotazy 
soudce, obžalovaného, zařízení, která předseda činí k zamezení 
koluse, floskule: soud odebírá se k poradě, po tajné poradě ve 
v6ejném líčení prohlášeno usnesení, rozsudek, stačí »prohl,l
šeno usnesenÍ. rozsudek«. - .Snad toto upozornění pro praktik:~\' 
stačí k návodu pro zjednodušení protokolovánÍ. Vždyť proto
kolo hlavním líčení nemá obsahovati plastické nebo dokonce 
beletristické vylíčení celého děje při líčenÍ. ten (lčel zákon ne·· 
sleduje a není toho praktická potřeba; k informaci vYššÍ instan
ce stačí konstatování skutková, pro právnické rozhodnutí po
Hebná a zásada (lstnosti musí nutně vésti k (lspoře zbytečnéllO 
l)SanÍ. 

Z této úvahy podává se také možnost zjednodušení záko
l1em předepsané formy rozsudku. 

Ten má obsahovati: 
1. Označení soudu a jména s(lčastncných soudcll, státního 

zástupce (soulu. žalobce) a soukr. (lčastníka; 
2. generalie obžalovaného; 
:1. den hlavního líčení nařizLljícího usnesení a podstatnj'r ob

sah spisu obžalovacího: 
4. den hlavního líčení a rozsudku: 
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5. návrhy žalobce a soukr. účastníka. 
Součásti sub 1., 3.- 5. uvedené obsahuje t. zv. hlaY<1 roz

sudku, vyplňující v úředním formuláři celou jednu stranu. -:\ie
pokládám však všechny tyto body za potřebn~ a za nutnou 
součástku rozsudku. Označení soudu stačilo by v písemném 
vyhotovení pro strany v prvopisu, pro koncept je zbytečno stej
lil: i jméno soudcLl, protože jest zřejmo z protokolu. - Proč se 
uvádí v hlavě rozsudku datum nařízení hlavního líčení , nemohu 
nahlédnouti. Ku kontrole lhůty, jejíž nedodržení ohroženo je 
zmalečností, sloužiti to nemůže a kontrolu na jak dlouhý termin 
soud líčerií nařizuje , snad by bylo lze vykonati jinak, mělo-li 
toto býti důvodem k pojetí tohoto data do rozsudku. Podstatný 
obsah spisu obžalovacího uvádí se tím ZPll sobem v rozsudcích, 
že se uvede čin trestný s dotyčnými §§ trest. zákona. Snad je 
účelem tohoto uvádění obsahu obžaloby spolu s návrhy žalob
covými a soukr. účastníka, aby jaksi písemný rozsudek obsa
hoval celý vývoj úsudku soudu o případu, tedy znázorňo\-al 
celou subsumpční práci rozsudkovou. V celku je to však zby
tečností , protože onu práci lze poznati daleko líp ze spisu ob
žalovacího, návrhů dle protokolu a z důvodů rbzsude čních 
resp. z enunciatu rozsudečního. Den hlavního líčení lze seznati 
z data protokolu při vYššÍ instanci, den rozsudku z data rozsu d
ku na jeho konci . Jak zřejmo, ie hlava rozs udku trest. pro in
stanci vYššÍ zbytečna: Ale i k vů li zachování vyneseného prťl\'a 
paměti lidské nemá hlava rozsudku významu , nýbrž jen el1Ul1 -
ciat a důvody. Proto by celá hlava ve vyhotovení (konceptu) 
rozsudku mohla odpadnouti. 

Kdyby snad už k vllli slavnostnějšÍ iormě měla býti hla\'a 
ponechána, pak by bylo pro laika a pro toho je hlavně určena. 
přístupnější, aby nebylo všecko sub 1.- 5. uvedené vys lonno 
jako úvod 1 věty rozsudku , nýbrž pcostě před nebo po kon
textu rozsudku prostě vyÓsáno. Tím by rozsudek nabyl s rOZLl
mitelnosti a přehlednosti pro občanstvo. 

V řízení přestupkovém je možna také značná úspora ]1Í
saření, mimo již vytčené body. ~ 45.3. tJ'. ř. umožňuje, že místo 
sepisování protokolů v přípravném vyhledávání přestupko\-ém 
lze činiti jen záznamy v aktech o tom, co podstatného svědek 
Jieb jiný vyslj'rc'haný udal. Netřeba tedy bráti ani obsažn~'ch 
genera1ií ani věcných zj ištěnÍ. 

Značnou úlevou pro soudy by bylo rozšíření mandátního 
řízení na drobné, často se opakUjící delikty, jež tvoří hlavní 
agendu přestupkových soudů. Posud připuštěno je řízení man
dátní jen pro případy, když 1.) oznámení učiněno úřadem T)ebo 
osobou vrchnostenskou na základě vlastního pozorování, .n 
výměra trestu nepřekročuje ý zákoně měsíc vězení nebo je to 
pokuta, 3.) trest nemá být vyměřen nad 3 dny vězení n.eb po
kutou do t5 K. Vychází tedy zákon z názoru, že k mandátnímu 
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řízení hodí se jen delikty lehčí a bezpečně zjištěné - a to zase 
jen potud, pokud lze nalézti na trest zvlášť malý. Pro delikty, 
nejčastěji se vyskytující, nelze tedy vlastně řízení mandátního 
vůbec užíti, třebas oznámení samo poskytovalo ostatní pod
mínky. -

"Dnes nejčastějším deliktem jsou drobné krádeže zejména 
potřeb denních - uhlí, dřeva v lese, potravin na poli (ovoce). 
Protože tyto nepatrné delikty, které dle návrhu nového tr. 
z. se ani jako krádeže diffamující nekvalifikují, isou v zákoně 
ohroženy značnějším trestem, nelze tu užíti mandátu, ač v pra 'Ci 
trest,- větší, než mandátní řízení připouští, se nedávají. Dle ná
zodl"zákona zjišťuje bezpečně delikt jen vlastní pozorování sa
mé trestné činnosti vrchností - a jsou vyloučeny z mandátní
ho řízení všecky delikty, ať sebe bezpečněji zjištěné dle ozná
mení, když je oko vrchnosti samo nezpozorovalo. Myslím, že 
i v tom směru by nezvrátilo zásady bezprostřednosti, kdyby 
i jiné bezpečné zjištění deliKtu mohlo sloužiti za základ man
dátu. Mnoho práce by se tím soudúm mohlo ušetřiti . Ovšem by 
záleželo také na svědomitosti soudu, aby případy, které pokud 
se otázky viny nebo výměry trestu týčí, nejsou zcela jasny, 
mandátem nevyřizoval. Ale mvslím, že našemu soudcovstvu 
lze věnovati tolik dúvěr.r, že ;; tom · směru vytvoří zdárnou 
pra\:i. -

V přestupkovém řízení odvolacím předepsán jest pro od
volací líčení . písemný referát člena senátu a skutkovém děii, 
posa\'adním řízení, pokud toho třeba k posouzení případu, pod
statných částech odvolacího spisu a z toho se podávajících 
SporilJ'rch bodech. V praxi pracují tyto písemné referáty oby
čejnč síly pomocné, takže pravidelně se omezuje na výtah ze 
spisú clo rozsudku a výtah z odvolacího spisu bez roztřídění co 
podstatného a co je předmětem sporu a na rozhodnutí múže 
míti vliv. Voj. tr. řád písemného referátu pro odvolací líčení 
nezná. Soudím, že by mohl -odpadnouti písemný referát a jeho 
čtení a včcnější by byl ústní referát. Také při přetížení senátů 
od\'olacích právě referáty písemné často vypadhou příliš kuse, 
ab)- se jen mnoho psát nemusilo a tím práce ušetřila. 

Konečně možno upozornit na zjednodušení písemných fo
rem analogicky, jako to učinila novela k c. ř. s. Obžaloba je 
vskutku jen návrhem rozsudku bez výroku o trestu. Obžaloba 
ie vlastním základem trest. řízení při panujícím principu obžalo
vacím. Rozsudek je v nejčast. případech jen její parafrasL Ač 
ll1úže soud qualifikovati čin stíhaný obžalobou jinak, stává se to 
zřídka. Obžalobu ovšem by bylo možno zjednodušiti. Voj, řád 
tr. nezná námitek proti obžalobě. Tím ovšem pro řízení před 
soun}' voj. je umožněno zástupci žaloby omeziti se na nejstruč
llější dtlvody - obyčejně na krátké vypravování děje. Ovšem 
zase rozhodně nepatří do odůvodnění obžaloby Ci před civilními , 

2 
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soudy trestními) rozboľ důkazu, polemiky s důkazy vývodními. 
nýbrž jen zcela stručné odůvodnění podezření. Vyvráceuí toho. 
co svědčí proti vině, nebo podezření do obžaloby nepatJ-í, n:,;'
brž do ,hlavního líčení a plaidoyeru. Již z tohoto hlediska bylo by 
lze obžalobní odŮvodnění psáti stručněji. Dále stačí v případe ch 
zcela' jasných, kde podezření nepotJ-ebuje zvláštního odůvodně-' 
ní, zejména v případech doznané viny obžaloba bez důvodí't. Zá
kon by mohl zcela dobře v případech doznané viny důvody ža
lobci odpustit a ponechat volnému uvážení žalobcovu, chce-li 
důvody k obžalobě připojit nebo ne, Tím by netrpělo řízení ni
jak, V takových případech jasných, zejména doznané vin,)', CJb
žalovaný nepodá námitek pľoti obžalobě, úspěch jejich je tu vy-
10učen. A tak důvody žalobní, zejména ľozvedenější, působí
zbytečnou práci žalobci, při přelíčení nutno je čísti, zdľžují líče
ní. Vždyť ozývaly se již dříve hlasy, že se odůvodňováním ob
žalob soud již preparuje pro vinu, určité nazíľání se mu vlastně 
suggeruje a tím důvody žalobní působí v neprospěch obžalova
ného a porušují paľitu stran, předesílajíce názor o vině, který 
si má soud teprv hlavním líčením utvořiti. Je ovšem v přípa
dech větších s výhodou, když žaloba prost~rm epickým vyprá
věním děje uvede, oč se jedná, ale potřeba ta dána je jen v pří
padech složitějších. 

Velká většina dopisů trestních bývá pravidelnč konečně a 
právoplatně rozhodnuta v první instanc i. Maně se tu naskytá 
otázka, proč se pro spisy, které putují do ľegist ratury a tam 
očekávají svého zničení, sepisují rozsudky písemně s mnoh)'m 
formalismem a širok~rm odůvodněním, které nikdo nečte a pra
vi delně nikdy čísti nebude. Takové písemné vyhotovení a ..... du
vodnění rozsudku působí snad na o, že soudcové více ľozvažují, 
písemné vyhotovení je jakousi kontrolou vykonané práce soud
covské při ústním líčení, ale celkem vzato, je při přetížení soud
ců trestních tento moment· zcela vedlejší. Písemnému vyhoto
vení se ani nemůže věnovati tolik píle a pozornosti, aby mohla 
býti onou myšlenou kontrolou a tak je skutečně soudcové pova
žují za pouh~r ballast písaření pro registraturu, nemající prakti
ckého výz'1alT\u. A nebyla by tu ve vyhotovování pÍsemnj"ch 
rozsudků úleva nevítanou. 

A bylo by možno ji zjednati jednak tím, že by se v přípa
dech, 

1. kdy rozsudek v otázce viny je s obžalobou a jejím enUll
ciatem konformní. mohl omezit enunciat na prohlášení, že se od
suzuje dle obžaloby a vyřkne se jen trest s odvoláním na pří
slušná místa zákona, 

2. odůvodnění by mohlo odpadnouti, kde je pouhou para- , 
frasí odůvodnění obžaloby ohledně viny a stačilo by jen vypo
čísti okolnosti polehčujíCÍ a přitěžující , pokud i toto vypočítání 
by se nepovažovalo ZCl pouhý fo rmalismus, 
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3. stejně by mohlo odpadnouti odúvodněnÍ viny ph do-
znání její, , 

4. konečně by mohl i protokol o hlavním líčení, kde není 
zvláštních formálností, nových dúkazú nebo úchylek od dúkazú 
provederíých v řízení přípravném nahrazen býti pouhj'rm zá
znamein: ku př. při líčení vyslechnuti svědci a čteny l1avržené 
spisy - a líčení mělo normální průběh - k němuž by se mohl 
připojit i zkrácený rozsudek, iak shora naznačeno. 

Zejména by se tak docílilo zjednodušení v řízení přestup
kovém. 

To jsou některé body, kde by zjed;10dušením písemných 
forem dalo se docíliti úspory práce. 

Uvážíme-Ii, že vlastní soudcovská práce, totiž hlav-ní líče
ní a vynesení rozsudku ústně, vyžaduje vlastně po soudci 
méně práce, nežli napsání protokolú a rozsudkú, že zejména 
přestupkový soudce, který v týdnu tři plné púldny koná hlavní 
líčení, má s písemným vyhotovováním rozsudků a psaním 
protokolú práce po celý týden, můžeme si představit, jaké úspo
ry práce by se tím mohlo docílit. Zejména by se zkrácené pr'o
tokolování a rozsudek dalo použit v případech, kde nejde spis 
do vyšší stolice následkem opravných prostředků. 

Já jsem přesvědčen, že při úsporách shora naznačených. 
praxÍ tak uspořádané, nerozvleklých protokolech, zejména 
přípr. jednání, při pravé ústnosti jednání dala by se uspořit as
POll čtvrtina, ne-Ii třetina vší práce soudcovské, ne-Ii ještě více. 
Bylo by v zájmu věci, aby' se soudcovská, ba snad i nesoudcov
ská veřejnost o věci rozhovořila, podaly snad nové náměty je
ště a to. co zde je podáváno, propracovalo, aby pro nový stát 
vytvořila se také zdárná bezformální, dobrá praxe, kterou by
chom byli cizině vzorem. 

Theorie kvantitativní. 
IVilibald Mildschuh. 

(Pokračoviní.) 

C. Důvody svědčící pro theorii kvantitativní. 
v Z dogmatického přehledu, který tu byl podán, vysvítá, jak 

znacné proměny prodělaly během doby jednotlivé složky kvan
titativní theorie. Jestliže přes tyto metamorfosy základní kostra 
kvantitativní theorie zústala vývojem myšlenek celkem nedo
tčena, je to dúkazem velké životní schopnosti její. Vskutku isou 
tu silné dúvody, které nasvědčují správnosti této theorie. .. 

1. T h e o r i e k van t i t a t i v ní · pod á v á n e j i e d n o
d u š š í v y s vět len í pře s II n Ú cen b v Ý c h, k II k t e r Ý ln 
d och á z í při vel k é m r o z mno žen Í pen ě z . . 

2* 




