
Zatímný návrh obecné části trestního zákona. 
Kare'! R e ,i mol d. 

účelem tohoto článku není obšírné vědecké pojednání obí
r aHd 'se důkladně všemi teore,UC:kými spornými otázkami, nýbrž' má 
T:U 'býti podán prwkticlkým Iprá'VllIÍkům stflučný přehled o podstatný,ch 
L:stanO'VenÍICh této dlŮ'ležité osnovy. Zajisté není IPotřebí blíže o -Lom 
mluvlti,že úplnč zas~aralý tre'stní zákon z'e dne 27. Ikvětna 185<2, 
é. 117 ř. ,Z., platícÍ dosud IR,ro Čcohy, Morrruvu a Slezsll~o, jel1'ž' lčetný
mi zá~k0ny vecJiledšími, :zmcuaJmi a pod. stal se ,naprosto n~př,ehled

ným, zftOlvna Vo1liá po reformě, pří {'SeffiŽ jest uv:áižiti v naiŠi republice 
nezbytnoll nutnost, aby :pr'á/vnÍ sta,v v tak významném oboru záko'
na byl co ne,jld!řÍIV.e v obou 'čásitelch Nše sje'dnocen, 'byť J 'llherský 
trciS,tní iákoník dOlsudpa,almci naJ SltOtvensku je'st mn,ohem modeměti
šim a po'kročile,jším než lfakoUls,ký. 

Ministerstvo SlPtfavedlnoo,tti ujalOi 'ses 'polwťlllhold!nJou rychIOIstď 
připravnýlch prad ;dn:e 14. června 1920 byla zvolena !komise se:5tá
va: jÍtCÍ' 'Z univ. IpwfeSloirů Dm Á'ug. Mifi<čky jako přetdtsedy a! Dra Ja
ros'la'Va KaUalba aJ mtu. rr-ady Dra A~berta IMHoty. Prací' se Zúčastnil 
z'e začátku i utlilV pr'of. Dr. JOlslerf IP'rrtlJšá:k mezitím zemřelý. I(!omis.e 
rak v čeulý'ch ,schůzlká:ch jeldnoťHvé referát.y podrobně přezlkoumala 
za ÚČaJsti 'bývalého mini:stra spra:V1edJlnosiJi Dra Augusta Popelky, 
oldb. IPřednosty ministcfis:tva 'Spravedlnosti nra 'EmE;lr,~cha Poláka a: 
od<b. přednosty mj,nisterstva unj,fůkačního Dra :AUlgusta Ratha. -
V květnu 1921 'byl za'tímní návrh otbecné čáJs,ti 'ÍIf,estníhol zákona ve
řejnosti :předán. 

Tvůrcové ll1.ávnhu měli! dost !pří1e!Žitosti 'přihNiž;e:tí k různým 
trestním zákonům a OIsnorvam z nové dolby" zejména v hl,avě o tre
stech a za1be'ZlpelčovacÍ,oh opatřenídh, kde vůlbec nastala pronikavá 
refOirma, by'lto 'použito o<svědtče~nié amertc.ké SQlustavy výlkollm trestu; 
Pl-t tom ovšem vyslcytá se osudná oltáZlka, zdaH tuzemské poměry 
v dohledné době ,dovoluií <úspčšné provletd!en'í tak d'alekosá'h!lé refor
my, jež bude vyžadorvati olbrorvský,eh nákladů . 

Na prvnú pohiled přelkvarrJiUie no'vota, že o'snlorvě nepředchází 
zvláštnÍ uvoZ'O'vací záik OIl1. , to dřírv'e při včtších 'kod:ifi!ka<CÍIch Ihývalo 
zvykem. ZaJ to na:lélzá s,e několik p,řechŮ'd:ný'ch ustanovení ,jak o ča"
s'orvé ,platnosti trestnÍich zálkonů v lÚ'VOtdlU první hlavy. Poněva:di to~ 
ho času 'llleznáme <úplný ná'/vrh trestníhO' zákona, nel:z'e :P'rozatím po~ 
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souditi, zdalI novým trestním záJkomem má se' celý předmět trest
nílch záJkJonů vůbe1c znolVa UJpravi:ti', jinými slovy, zdali do osnOlVy 
majlí 'býti shrnuta v'oškerá ustalllovení 'p,no' trestní Si()iudn~ctv:í vůbet 
v úvwhu pNchiá'zejíd :nebo zdalt m~mo no!vý trestní, zákon mají zů
stati v platnosti tak zvané vedlejší zákony. 

Ze znění 1. včty §u 1.: »~odle to,lholto zako 'na můlže b~ti 
potj"{!lstán jen ten, kdo se dbpusťiil : činu, joej,ž z á 'k o n prolh'J.ásil 'za 
trestný ~soudlem« 'by se olVšem d'all'o, souditi na drulho'lll možnolst, le'č 
dle úvodu k odův,od:nčnÍ má: tre!stný zálkon IbýtJ zákonem 'OIbecný1m, 
t. j. plavnýmpra 'každého. 

'Proto mají Ihýti též- voi'ens!ké osobY! ,dle !§u 5. podrobeny n,o'vé
mu trelstnímu zákonu s t!OU01ddhyJkou, že uSltanovení vypl,ývajkí ze 
zv.JáiŠtnosti voj,ens1kého' zřílzeníl az nutnosti úči'nné obrany státu mají 
býti pojata do zvlá!štníJlO vo'jens:kého trestního, záko,llIa. pn tom arci 
nenlí jasnÝm, zdruH vojenské olSlolby pro trestné činy v novém trest
ním zákonč luvedené budou IPoldlIéhat:iJ dvHníli11 soudům, nebo jako 
nyní! dáJle voJenským ' soudům. IMimo to malju Ipř,edpi'sy s dočasnou 
p'i atnlos tú', i'ailw zejména o vále'čné llichvě " 'Q, podloud:ném vývozu, o 
porušení smluv dodaiClích jakož .ji pro dOibu válečnou nutná ,zolstření 
obecných tresvllJÍ,ch 'llJsíari,olV,ení býti shrnuta do »V'álečného práva«. 

Konečně bude trestní soudnictví nad mlá<;iežÍ zvláštním záko
nem 'upraveno, ,jež hude olbsahovati ja:k oldchy'llky od obecného 
hmotného :práva trestního tak i oddhy1lky ,od trestního řádu vzhae
dem k výjimečnému postavení mladistvých. Tím bude mnohým ne
právnukům spo'lulpracujjd;n na Ipéči o' mládei dálna ipří!l'ežitoslt pře
h~éd'nouti snadno veškcT>é1J záJ!konná ustanovemí' pm m~ádež důležitá. 
V~áda júž vypracovala dOltyčnlou osnovu, je'ž má se }eštěpřeď cel
kov,ou> re.formou tpest,ního zákona U'zákoniti. 

Jak Hi 'hylo řečeno, pojedlnává návrh v první blavě a to l§i§ 2. 
až 4. o ča'S'ové platnosti treSlt'ních zá:konů, 'přičemž se p'o vzo~·u · ru
skéhopráva upravuje Izpčtné IPůso1bení; ,fliorvéhlO zá'~ona, :byť 'Í tím lest 
pr'o.Jomena stanÍ! 'Zálsada 9 'pla~,nQislÍi dřílvějškh předpi'sů, jsou-Ii mír
ně,].ší. By'ly-h :tudí'žčiny $~áchané před účil1iností nového, zákona 
soudně ' twstny p'odle starého: zákona a DelZlanil\'Ja-li Iffi/e:zttím jeHch 
tr,Cls,tnJost, <buldle na ne pio'wžif,o nového .zá'kona s VOIU výhrad!oiu, že ne
smí býti ulo,žen trest na svobodě deJ.šílho trváníl ne1ž činí J1iejvYlšši 
výměrasaJZlby dl'e ,dOlsavadnliho' zákona. Přísnost nové zásady ulPlat
ňu}e .se ,zejiména v tom lP'řlí:padě, jClánál-li se o čiln, dle starého zákona 
jen peně',ž,itým trestem, dle nového :z'álkona' Jen tres,tem na svobod~ 
'trestlllÝ. Tu 'se uloží tr'Cist na šV'obodě Ip'ouze' dle netlnižšího stupně 
zálkonný'ch sazeb. 

Poněvadž dle osnovy nělde,rý dříve veře!noža[obníči'n hude 
stvháln tOI1:iJko !k 'S'olUlklromé žalo1bč 'neho 'k návrhu oprávněné strany, 
ustanovuje návrh, že lhůta k :pOldiání, obia'luby nebo náivrhu začíná 
teprve dnem, kdy nový záJko:n nabyl účinnosti. Bylo-iJ'i však v t3'ko-
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VÉlill přívadč j,LŽ trestní NlZeníl II soudu zahá:}eno" musí to soud tomu, 
kdo }e nyní! olprávněn k obŽalobě neho' !k návrhu, o,známioti a nutno 
pa:kpodati ,během 28 dnů po uciněníl olZnámenÍoblžalobu ne'bo návrh. 

Ze IJIové předpisy, pokud jsou mírnější', pŮisob~ zpět, jest samo
zřejmo. P,oněvadž návrh, jak ještě uvidíme, jen v jednom vyjímeč
ném pfílpadě. trest smrti připouští, bude za.potřebí, vinltlíku před 
účůnnOStÍ> IJIo;vého zálkOlna odsouzenému k smrtr, zpravidla-ulo,žiti j-en 
trest na s volbodě. 

Ustanovení o mílstnÍ Iplatnosti trestních zákonů též obsažená 
v první hlavě návrhu 'znamenají, pr,oU rnosava'd:nímu právnímu staVlu 
značné olbme:ze,n'í trestního, práva státu. Návrh 'ovšem trvá na 'zá
sadě územní suverenity a reální ochrany tím, že ustanovuje, že dle 
trelSttnídh zá!k:onů repu'b1~iky !bUlde potrestán, !kdo ,se ,dolpulsti'l trestné
ba Č'inu ,maJ ú;vemí rep'lLbHky nebo v cizině zločinu neboO ,přečinu proti 
státu, poroti nálroOdní obraně a bezpečnosti Í'U'zemslkýth peněz a cen
ných papírů, vzdává se však principu světovosti. Neboť příslušníku 
republiky nebiJlde se před tuzemskými 'Soudy z přestupků v dzině 
s:páchanÝoOh zodpoV'íd,ati, z'e z10ónů a přečinů j,en potud" pokud se 
význaJčnou měr,oudotýkajíl zláJjmů llidské společnosti (jak obchod se 
ženami, otrokářství atd.) nebo zařílzení státu, nebOl 'pokud 'republika 
mezinároďny smloU'vou 'bude vázána 'ku 'stíhání, (jalko na :př:í1klad při 
zlOičinelch pma bezpe'čnosti námořní 'plavby i při pomografii). 

Hné z'loči'ny a: přečiny, jtithž se dopustil pří'slušní'k relPllLbliky v 
c1zinč, mají se potrestatli jen tehdy. jsou-U též :tnestny dle zá'kona 
ciZ'iny. 

Oilzi.mci mají se za zloóny a přečiny spáchané v ciz~ně zásadně 

vydati; oh'ledně vydá:n:íplatí celkem dosaJvadní předpisy. Neldojde-li 
vša!k Ik vyd'ální, majlÍ 'Se trestné či1ny cizinců v dúně spáchané zde 
potresrtatd, (lII'e jen potud, pokud bělží o 'otrokářství a pOldob'né 2l110-
činy mezinárodního ráJzu nebo o :zločiny a přečiny obecně nelbe!zlPec
,mé a kouelčně, .je-li republťka mezináflOdní smlouvou ke stíhláJní' ZaJ

vázána. V j,inýcht lPřípadedl nastává potrestán~ ciúnce jen k naří

zení mtnistra stpravedlnlosti. 

OdpykaJl-1d! s,i dzinelc ne'bo v Hstérn přílpadě os. příslušník trelst 
v cizině, je daIš'Í pot'restání v Ť'uz.e'msku vyl!iQ>u1čeno; tollilko, byl-1i 
trest v cizině promi'Diut nebo. 'byl-li vi1nník sproštěn, může Ibýti v tu
zems:lm stíhán, ale to jenom k nařízení minislte'rstva sprav'edlnolSlti. 

Dalšlí' oibmezení zásaid!y pers!onaJlity znamená nové ustanlovení 
° vydáJnv pří,slušní'ků republiky, je:ž může býti se Isvolením minisotiTa 
spravedlnosti: vyjíme'čně !povolemo. je-li tú zvláštnímiolkolnoskmi 
odŮ>vodně'no. 

Než dojdeme k vlastnímu pwjednávání o pojmovém významu 
druhů trestných činů, budiž se ještě zmíněno o výkladu některých 
v:V·nlzÍl zákona. Návrh mluvě o tom, ke konci prvl).í hlavy, násle-
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dovai v tom směru právem příklad švýcarské osnovy, ježto zákon 
přesnÝm 'vy1čenímobsahu význačnějších výrazů zákonem častěH u
žÍvart,ých nabývá tím jasnosti a lehčí srozumitelnosti pro obecenstvo. 

pro nás jsou nejzajímavější výklady o' místě činu, o veřejno ... 
sti činu, o 'blízkých osobách, Ol veřejné moci a jejich orgánech, o mo
vitých věcech a o rozdílu mezi dětmi, t. j.o.sobami mladšími 14 let 
a dospělými, 'Í. j. osoba;ni přes 18 let. Nutno poznamenati, že pro 
mladistvé ---' odl 14tého až do dovršeného 18tého roku - má platiti 
:?vláštní zákon o trestním soudnictví nad mládeží, kdežto děti dle 
dotyčného návrhu vůbec nepodléhají trestním s'oudům. ' 

Stran místa činu přijala osnova zásadu výsledkové teorie, po
dle níž pokládá se čin za spáchaný i tam, »kd'e výsledek v záko
ně uvedený nastal nebo nastati měl«. 

Veřejnost činu bude dána nejenom spácháním v rozšiřovaném 
tiskopise, nýbrž i jiným způsobem, že t01iž čin mohl býti postřehnut 
větším počtem osob. Jak jest fOizuměti výrazu »větší počet« zůsta
ne dále pochybným. 

Nanejvýš důležitá pro zvláštní část trestního zákona bude de
finice blízkých osob, »k nimž je ten, o něhož ide, v takovém pomě
ru rodinném, přátelském nebo milostném, že by újmu jimi utrpěnou 
pociťo,val jako újmu vlastní«. Tím jest učiněn další krok, aby záko
nodárství se ' přizpůsobilo skutečným poHebám společenského ži
vota. K tomu patří, že moderní zákony týkající se zaopaHení liďí 
staví soudružku na fOiveň s manželk,ou. 

»Veřejnou mocí je rozuměti úřady správy veřejné a moci vo
jenské, i soudy«. K: zákonodárné moci bude přihlíženo ve zvláštním 
zákoně. Naproti kasuis1ickému výpO'čtu úředních osob dle § 68. trest
ního zákona rakouského, rozumí návrh orgánem veřeiné moci toho. 
»komu moc veřejná nebo zákonodárná svěřila úkon své pravomoci 
(veřejný po:řádek)« i toho, "kdo pomáhá při tom výkonu z veřejné
ho příkazu« . 

. Ve smyslu pókroku moderního života hospod~ářského nutno za 
movitou věc považovati i elektřinu nebol jinou přírodní sílu, člově
kem vyrobenou nebo zachycenou«. 

Přistupujeme nyní ku stěžejní 'o'tázce návrhu, t. j. k mzdělení 
trestných činů. Návrh arci setrvává na starém pojmenování skupin 
trestných činů jako zločinů , přečinů a přestupků. Leč tyto názvy 
mají částečně jinou pojmovou výplň. Čím je zlóón, přečin a přestu
pek, . to návrh se ani nepokouší uspokojujícím způsobem vysvětliti. 
Neboť druhý ,odstavec § 1., jenž za,jisté zavdá příčinu k různým po
lemikám, označuje 'trestné činy, jež nejs'ou prohlášeny za přestup
ky, jako přečiny, kdežto zločiny stávají se, »je-li na ně ustanoven 
trest žaláře, a uzná-li soud na tento trest«. Zdá se mně, že tu se po
hybujeme v chybném kruhu, neboť jednoduchý člověk by si mohl 
rozdíl mezi třemi druhy trestných činů lépe před:staviH, kdyby na 
místě záporného vyhranění pojmů přečinu <li přestupku nastoupilo 
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vysvětlení dle příznaků pojeni vystihujících ; toliko ohledně zl'D'činů 
jest řečeno, že na trest žaláře jest uznati, když čin byl spáchán ' »z 
hrubé zištnosti, surovosti, zahálčivosti, nestoudnosti, zlomyslnosti, 
nebo jiné nízké pohnutky«. Subjektivní moment jest 'tudíž jedno~ 
stranně zdůrazněn, kdežto objektiV1nÍ příznak - na příklad velikost 
a důležitost porušeného nebo ohroženého statku právního schází. 
Jest však nesporno, že i nadále zůstanou malé krád:eže a podobné 
trestné skutky spáchané z nízké pohnutky přestupky . 

Při tom nelze přehlíže'ti, že ohledně z ločinů přichází znění ná
vrhu do jistého odporu pro:tiodův,O'dnění. Neboť dle znění návrhu 
mohli bychom mysliti, že ve vlastní části nebudou zloči'hY samy o 
sobě uvedeny, nýbrž že u dotyčných trestných činů bude stanoven 
výběrma trest žaláře nebo věznice podle toho, z jaké pohnutky dle 
soudcova posouzení trestný skutek byl spáchán. T,o, by znamenal'D 
důkladné prohloubení trestníh'D soudnictví, byť i to v praktickém 
provádění by narazilo na různé 'Obtíže. 

Odův'Ddnění však výslo,vně dí, že trestný čin je zločinem i když 
zákon naň ukládá trest žaláře jako výhradný trest. 

Z toho vyplývá, že máme vlastně quattrupartici trestných či
nů, totiž 1. výhradné zločiny, 2. trestné Činy dle pohnutky, buď zlo,: 
činy, buď přečiny, 3. vlastní přečiny, 4. přestupky. Osno,va po,jed
nává o přestupcích ve zvláštním návrhu přestupkového zák'ona, v 
němž jsou zahrnuty od:chylky od obecných předpisů ,platících pro 
ostatní jmenované skupiaw trestných činů. 

Dle důvodů mají se přestupky jen zatím přikázati trestnímu 
soudnictví. NehOlť zamyšlí se po provedené reformě správy a trest
ního práva správního, sloučitů je s přestupky, které dosud trestaj í 
správní úřady. Podle všeho uplyne však až do dosažení toho cíle 
jeŠ'Íě dlouhá do,ba. 

Druhá hlava návrhu jest věnována podmínkám trestnosti a 
před:pisům o zániku trestnosti a trestu. 

Předem nás zajímají zásady o formách viny, o čemž zmiňuji se 
jen zkrátka, vzhledem k tomu, že prof. Dr. Aug. Mirička napsal o 
tomto předmětu pojednání: "F,ormy trestní viny v 'Osnovách" v čís. 
VIL-VIII. časopisu pro práÝ,ní a státní vědu, roč. IV., 1921, str. 
330.-336. 

Na mÍ'stě do,savadní teorie výsJ'ecl!kové kJald'e návr:h důraz na 
vůli a vůbec na ,p~y;ohi'ckou disploski pachatelovu, 'neboť jak odů
vodněnr uvádí, nemá pachateli 'Přit,ě.~ovati, že jeho čin mě'! náhoidou 
násl~dJky tČŽlšlí a st:e;jně mu nesmí: lZaJse p()llehčova:ti, kdyŽ! ISe mu ne
podařrilo dosáhnouti toho, 100 OIbmýšlel svým činem. 

P'Dd'1e toho rlolZeznává návrh úmysl, vinu vědomou a nedba
lost. Úmysl kryje 'se s pojmem úmyslu v užš'Ím smyslI u slo'Va a 
IS pojmem obmyslu jakéhosi stupňo.vaného 'úmyslu {AihsÍ'cht a Vor
'!>atz). úmys],nětuldÍlž je.dná "kdo jedná za tím úče'ler.n, a'by způsobilI 
výslle1cJ!e'k v .zálkoně uvedený«. 
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Ja'k 'zjevno' není tu zmínky o zlomyslnosti, je!ž se po'ža<duj,e tl 

některý!ch .,dolosnlílch <Činů jalko jest na 'příklad u poškození' d:zílho 
majetku . K tomu 'p,řihlilže'ti iponelchá:vru se zvláštní části> návrhu, trest
n:íhOl ,záJkona. 

Definice viny včdomě v návrlhu uvedená jest d1e mého názoru 
pl'í'Jitš krátká, aby Iprostý l:id ji mohl dOibŤe rozuměti. tNaOipaJk pochy
bUlji, že slova návrhu: ~Ž!e vědomě jedná, k,do zná všelchnyskutelč

no,stli:, zakládaj'ící trestnost, }eho ótniu«, ne.prrávni'ku k porozumělní 

st'aJč'Í. Snad by 'to taiké laik lépe POc:hOIPi'l, 'k,dyhy se ře'ldo, ,žel jednání 
vlzdolr vědomo Siti , 'ŽIC to, co paohate'l vyllml1iál, k v trestním z,áJk'oně 
jako tresltriý čtn zapověe:eno\ samo o Slobě za'klá!dá tres'tnost. Tato 
my:šle:nl!<a sh10duje se s odůvodněnílm, jež na t,O' uipozorňuje, že ne
staJčí, předlstav,orval-Ii si lPalchatel výsledek tOlltko j0lko možný, nýlbrž, 
že jest zrupoitřebí vědomosti' , že výs,]edle'k zá!vadl1lý na,Sltane. Naproti 
tiOrnU j'est se ,zod'P'orvídati 'z tč;žŠ'Ího výsa:edl!<u, neulsta:novuje-H zákon 
jinak, když vinník věděl, že těžší výsledek může z činu jeho vzejíti« . 
V takovém ,příiPadě p.j,a~í zpravidla Vy'šší trestní sazba. 

Tím jest zároveň rozřešena otázka tak zvaného d10lus indi
rectus, o němž se mluví v posledním odstavci § 1. dosud platného 
trestního zákona. Dolus eventualis, jehož oprávněnost v teorii jest 
velice spornou, jest obsažen v předpisu o nedbalosti vědomé. Návrh 
ovšem nepoužívá výrazu tohotO', ačkoliv z doslovného znění vyplfr
vá, že má na mysU tuto formu nedbalosti. Nedbale totiž jedná: »kdo 
nezachová 'opatrnosti, k níž je povinen nebo které je podoJe okolno
sti potřebí, a f m u jez nám o, že z činu může vzejíti výsledek v 
zákoně uvedený nebo a f mu to známo nenÍ«. Návrh označuje prv
ní formu nedbalosti jak,O' hrubou nedbalost a to z toho důvodu, aby 
tato nedbalost nebyla zaměňována s vědomou vinou. V praxi o
všem nebude lze rozdíl mezi vinou vědomou a tak zvanou hrubou 
nedbalostí přesně vyhraniti. J ed'nání úmyslné jest v zákoně zpra
vidla postaveno na roveň s jednáním vědomým. Pouze při přestup
cích má platiti odchylka, že trestno jest jednání nedbalé, jen potud, 
pokud neusťanovuje zákon výslovně, že je trestno jenom jednání 
úmyslné nebo vědomé. 

Další důsledek zásady odpovědnosti za vinu jest ustanovení, 
že při trestném ohrožení právního statku plati-, neustanovuje-Ii zá
kon jinak, tentýž trest, af bylo toliko způsobenO' nebezpečí určité
ho výsledku, nebo af tento výsledek skutečně nastal. 

Ve shodě s teodí odpovědnosti za vinu, podle níž trestnost či
nu nemá se určovati výsledkem zlého skutku, nýbrž hlavně zavi-

. něním pachatelovým, stojí formulace pojmu »pokús«. K trestnému 
pokusu, jenž zpravidla tresce se p'odle týchž ustanovení jako doko
nanfT čin, vyžaduje se, aby pachatel, »který se p,okusí spáchati trest
nfT čin, vykonal za tím účelem jednání nasvědčující tlomu, že se váž
ně rozhodl tento čin spáchati«. Dle mého názo.ru může objektivní 
zjištění této okolnosti v praktickém provádění této zásady naráže-
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ti na mnoho pochybno'stí a proto mám za to, že dosavadní dikce v 
rakouském zákoně, podle kteréž se vyžadovalo jednání ke skuteč
nému vykonání činu vedoucí, přece bylo jasnější. Bez trestu zůsta
ne, kdo se opatřil foHko prostředky a kdo si vyhlížel příležitost ne
bo jinak se jen připravuje k trestnému činu, leda že by to zákon 
výslovně ve zvláštní části ustanovil. Dále jest beztrestným pokus 
činu nedbalého a dobfiovolné ustoupení od pokusu. 

pn přestupcích trestá se pokus jen tehdy, když jde o čin trest
ný vazbou od čtrnácti dnů do tří měsíců . 

Ustanovení o o myl u znamená proti nynějšímu stavu značné 
zmírnění. Neboi právní omyl zvláštními olmlnostmi omluvitelný mů
že míti v zápětí mimořádné zmírnění trestu, v přestupkovém pří
padě lze úplně od potrestání upustiti; jinak může soud při přestup
cích, neznal-li p'achateldotyčného ustanovení zákona nebo měl-li 
za to, že čin jeho neodporuje právnímu řádu, trest vazby snížiti o 
jeden stupeň , a je-Ii trestem vazba nižšího stupně , uznati na trest 
peněžitý. 

Při skutkovém omylu jest čin posouditi podle toho, co si pa
chatel představoval. Zejména jest pachateli zodpovídati se z omy
lu nedbalostí zaviněného, je-li nedbalé jednání trestné. 

Důležité předpisy o pří čet n o s t i jsou namnoze krátké. Ve 
smyslu moderní psychiatrie má mravní nebo duševní nemožnost 
říditi své jednání podle správného rozpoznání beztrestnost za ná
sledek stejně jako nemožnost bezprávnost činu rozpoznati. 

Jako příčiny nepříčetnosti uvádějí se duševní choroba, slabo
myslnost a porucha vědomí, kdežto opilství zde není uvedeno. Ve 
státě , kde dosud není v platnosti' úplný a be:whledný zákaz výroby 
a prodeje lihovin, jenž na př. v Sev. Americe je proyeden, a kde vě
domost o nebezpečí zneužívání lihových nápojů se ještě nevžila v 
'obecenstvu, nemůže zákonodárce býti tak přísným jako náš návrh, 
jenž mimořádnému stavu duševnímu, způsobenému zavinělou opilo
stí; nepřiznává účinek polehčující okolnosti. Naproti tomu béře se o
hled na duševní a morální méněcennost, byla-li přivoděna duševní 
chorobou, slabomyslností nebo jinoudiUševní odlišností, ' nebo po
kročilým stářím a může uo míti v zápětí zmírnění trestu. Totéž na
stane »dopustil-li' se vinník trestného činu podléhaje mimořádnému 
pokušení, nebo mimořádnému nátlaku, nebo v přechodném omluvi
telném mimořádném stavu duševním.« 

Velmi p1oz.oruhodným se stanoviska veřejné bezpečnosti jest 
nové opatření, podle něhož osoby pro chorobu duševní nebo slabo
myslnost osvobozené, jsou-li obecně nebezpečné a osoby, u ni'chž 
byla příčinou trestného činu nezřízená náklonnost k lihovinám nebo 
k jiným opojným prostředkům a jedům, mohou býti odkázány do 
ústavu pro choré vězně, o němž bude řeč později. 

Dle osnovy zakládají beztrestnost jinak bezprávných činů o
b ran a a n o u z e (není však zapotřebí »krajní« nouze). 
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Osnova dovlo.Juje ubrániti sebe neb jiného proti bezprávnému 
úťoku na tělo, sVlobodu, majetek nebo j in Ý s t a t e k, učiní-li se to 
přiměřeným způsobem. Tím je vyřízena stará sporná otázka v ten 
smysl, že jest obrana přípustná i proti bezprávnému útloku na čest. 

Při vykročení z mezí přiměřené obrany může nastati snížení 
trestní sazby. Stalo-li se tak z omluvitelného ukvapení nebo rozči
lení vyvolaného útokem, nastává beztrestnost. 

Ohledně nouze platí obdobné ustanovení jako u obrany, led,a. 
že místlO výrazu »proti bezprávnému útoku« stojí zde přímo »hro
zící nebezpečí «. Mimo to jest beztrestnost jednání z nouze ome
zena, poněvadž může takové jedinání býti trestným, lze-li ,od pa
chatele slušně žádati, aby se takového jednání zdržel, zejména mÍ!
že-li se odvrátiti nebezpečí jiným způsobem, nebo je-H hodnota o
hroženého statku nepoměrně menší než poškozený statek. 

Překročil-li pachate'l z omluvitelného ukvapení nebo rozčilen í 
způsobeného nebezpečím z mezí beztrestného jednání, může nasta
ti mimo,řádné zmírnění trestu ; nebylo-Iť však ukvapení a rozčilen í 
omluvitelným, může soud jenom trestní sazbu snížiti. 

Dosavadní rozvlačná a těžkopádná ustanovení o spoluvině a 
účastenství sloučil návrh stručně do věty, že vůbec každý, »kdo 
návodem, radlou, utvrzováním, slíbením nebo poskytnutím pomoci, 
nebo jinak úmyslně spo;lupůsobí ke spáchání nebo při spáchání trest
ného činu jiným«, má se trestati zpravidla dle týchž ustanovení ja
ko pachatel, i když trestný čin vykonán nebyl. 

Při přestupcích je takové účastenství' trestné jen tehdy, bylo
li se aspoň pokuseno o čin trestný vazbou od 14 dnu do 3 měsícu . 

Samozřejmě béře se snížením trestu ohled na menší účast. »0-
sobní vlastnosti , poměry a okolnosti vylučují, zmenšují nebo zvy
šují trest jen u toho, u něhož se vyskytují. « 

Tato ustanovení jsou ovšem velice stručná a přehledná , ale 
pochybuji, že na rozmanitost případů postačují. Zejména chybí u
stanovení o ne pří mém pac ha tel s tví. Jest tudíž otázk,ou, 
jak podle ,návrhu by bylo rozhodnouti známý školní příklad o že
ně, jež svádí slabomyslného, aby znásilnil ženskou losobu nebo zda 
přechovavači sami 'propadají trestu, když domácí syn dopustiv se 
krádeže na 'Otci následkem prominutí zůstává beztrestným. 

Předpisy o nutnosti návrhu neb obžaloby k zavedení trestní
ho řízení zůstaly podstatně nezměněny. Monopol státu na stíhání 
veřejnožalobných trestných činů se zachovává. Mimo to přináŠí 
návrr.. velice podrobná ustanovení o zmocnění, 'o. návrhu oprávně
ného a 'O s'Oukromé obžalobě. Oprávněný musí podati návrh na stí
hání do 3 měsíců od té doby, kdy se dovědělo trestném činu a o
sobě vinníkově. 

Šestinedělní lhůta k podání soukromotrestního oznámení běží 
jak dříve od té doby, kdy se žalobce dověděl o činu a osobě vinní-
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kove, vence vYl10ďným pro zájmy žalobce bude nové ustanovení, 
že v jistých případech tato subj ektťvní lhůta může býti prodlouže
na ; na př. když trestný čin byl původně veřejným žalobcem stíhán. 
V takovém případě může se soukromá obžaloba podati po uplynu
tí lhůty až do skončení průvodního řízení ve hlavním přelíčení a 
bylo-li trestní řízení zastaveno, do šesti týdnů ,od zastavenÍ. 

V případě úmrtí žalobCE: nebo jinak oprávněného ku stíhání 
přechází oprávnění na jeho příbuzné, jež jsou v návrhu podrobněji 
uvedeni. Pro ně běží lhůta 6 týdnů .lod smrti oprávněného. 

Aby se předešlo obtěžování soudů nekonečnými soukromými 
obžalobami vzájemnými, ustanovuje se, aby lhůta ke stíhání všech 
tak'ovÝch trestných činů spáchaných do sklončení průvodního ří 
zení v hlavním přelíčení končilO' se tímto' okamžikem, leda že by 
oprávněný o takovém činu neb osobě vinníkově teprve pot,om se 

. dověděl. -

Návrh snaží se upraviti vyk'onávání oprávněni, pokud opráv
něný nepo,žívá plné svéprávlJlo,sti'. Toto právo tedy vykonává zá
konný zástupce, po případě curator ad actum. Jedná-li se však o 
soukromou obžalobu osob starších 18 let neb marnotratných, jest 
zapotřebí zastupování jen tehdy, když bylo porušeno právo pova
hy majetkové. 

Tím ovšem nejsou veškeré pochybnosti odstraněny; neboť ne
ní zmínky o tom, které osobě vzniká nárok ku stíhání, jinými slo
vy: u které losoby jest okamžik získání vědomosti směro-datným. Na 
př.: Nezletilá dcera byla příslušníkem domácnosti svedena. Ze sty- . 

. dlivosti však o tom neučiní trestní oznámení a též svým rodičům nic 
neříká. Teprve po uplynutí 6nedělní lhůty její 'otec se o tom po
klesku dozvídá. Naskytá se nyní 'otázka, zda-li otec ještě může po
dati obžalobu, předpokládiaje, že objektivní promlčení ještě nena
stalO'. V tom ohledu by byl'o- podrobnější ustanovení žádoucím. 

Oddělení o z á n i k u t r e s t n o s t i a t r e s t u přináší vedle 
známých důvodů trestnost zahlazujících jako jest smrt vinníka, u
děllení milosti, promlčení stíhání a zahlazení odsouzení, nové právní 
instituty a sice promlčení vÝkonu, navrácení práv občanských, vý
maz odsouzení a promlčení zpětnosti. 

Ale i ustanovení o promlčeni stíhání, zejména co se týče jeho 
přerušení byla p'odstatně změněna. Celkem lze říci, že návrh se při~ 
kloňuje k tomu, aby lhůta, do kteréž může býti vinník trestním zá
konem stíhán, byla pokud možno zkrácena. Dle návrhu promlčují se 
zločiny zpravidla v Š'esti letech, těžší ve dvanácti letech. Přečiny 
promlčují se zpravidla ve dv'ou letech, nebo dle výše ohroženého 
trestu ve čtyřech, v šesti neb v osmi letech. Při přestupcích jest lhll
ta pmmlčecí šestiměsíčnÍ. Při tom jest zavedeno dle i1alského vzoru _ 
promlčení nastávající bezvýjimečně, t. j. bez ohlredu na případné pře
rušenÍ. Doba tohoto pr'omlčení trvá o polo'vici déle než platí pro 
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obyčejné promlčení stíhání, nejméně však pět let, při přestupcích 
trvá tato lhůta v každém případě dvě leta. 

Místo dosavadních spletitých ustanovení o přerušení zavádí ná
vrh pouhý předpis, že promlčení se přerušuje každým 'opatřením 
soudu, namířeným proti vinníku jako obvi'něnému. 

Dle návrhu může i po vyneseném rozsudku nastati promlčení 
výlkonu, pro Ikieréž ;platí- doba tak zvaného nejdelšího promlčení. 
Do této doby se ,tu však ne:včí;tá: 

» 1. doba, na kte'ro,U vý'ko'll' trestu rbyl odložen, 
2. na kterou Ibylo !povoleno spláceti peněž'i:tý ;rest v lhůtá'dh , 

3. doba, po, ktef'OtUi po právníi motCi ro1zsudku j,e vykoná'Ván jiný 
trest na svobodě neho zav.ez,pečo'va'cí op atř.ení v 'Úst.avě« . 

Jest samozře,j;mo, že proml'čením výkonu 'zŮ!stáfvaj,í rozhodnutí 
G náhmctě náklladů twstní.hú řízení, Illláa ,odch sorutkromolprátvních a 
zahepečova,cích opatřeních nedotknuia. Tolikoohl,edně za!bezpe'čo
cích opatření může soud od jejich výkonu upustiti. Promlčení výko
nu rQtzsudtku se p'řeTulšuje, byl-li ,odsoll/ze,ný za účelem výkonu 'tre
s tu"') zatčen 'ruebo vz,at do valZbY1 nelbo vZldálil-H se po vynesení, wz
sudlku do ci'ziny. 

Částelčné rehaJbilit,aci slouží navrácemoÍl práv o!bčansiký,ch a vý
.;n'alz odsouzeníl' a v Hstémslillyslu ipromlčení, :zpětno'sH; jatko pros'tře
dek 1l.plné TClhalbilitace pliťtí nadáJ.e 'zahlalZe'ní ()!ds,oIUizení. Ztr1álta čest
Iiýoh práv 'ohčanských Inlebo' z{1ik:aJZ vykonávání živnosti nelbo pOlVO

lání může býti výrokem soudu za jistých podmínek oďlčiněn, a!e te
prv,e :po uplYll'utí ,dvou třetin t(~lo!by ,pro 'ztrátu tě,tMo práv r.oz'Siudtkem ' 
ust,aJnovené, ne 'Však dřÍ;ve ne:ž po třcoOh l,et'ech od yYIkonálrlí' trestu. 

POdlS'tamý a prakticky nleljdúležitějlší rozdíl mezi výmazem a 
zahlazením odsouzeníl záJleží' v tom, ž'e výma,z o,dsou:zení má za ná
sledeik, ,že zpráva oodsouzen:íl smÍI lbýti podána pOUlZe soudúm, j,inýlill 
úřadům IPalk jedině, jde-li o' udělení ne'bodně:tí v,eřejné služjby, kdežto 
() za,hla:zenémodls()uzcní InlC'slillí Ibý;ti podána zpráva nikomu a oldsou
zený nem'Ulsí 'dhvě,Í'šÍ 'z'ahlaJZelúlJ 'odsouzení: vyjeviJti. 

Zákon chce ďosa,žení výmazu odsouz,ení \polk,uiď mOIŽ'llo ulelhčit.i; 
proto ,žádá s.e jenom, ~by odsoUlz.ený se snažil !podle možno1sti na
nraviti škodu trestntým óinem Zipůso'benolU a alby uplynula od výko
nu trestu ,dtolba, ktoelr,áse rovná dvojnásoibné déke trestune1bo n:ej
vyšší výměry sa'z'by v fOIzsudku uvedené :při' t'a:k z'V~ném neurtČitém 
odsoulzení. Při tom jsou ustanoveny jako ne}de~ší, lhůrty 15 let, 10 le't 
a 3 leta, podle tolho ,zd<ťl,j se iednái o zločin, přeiČillli nebo přestupek; 
jUlko nejkmtší' llhůty Jsou iPředepsány 8 let~ po případě 5 let, u .pře
stUlpikú 3 leta. 

*) § 34. nátvr,hu z,de ri:ká: »,z a v Ý k '0 ne ni t r e s t u« . Snad iedná se 
tu pouze o omyl nebo tiskovo'J chybu. 
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Byl-li Vi~nnílk již' vÍlCelkrá:t odso,wz.en, Iz,e pOlvoliti výmaz pouze 
všech O{!lsouz,ení zároveň; samo;zřejmč musí býti 'Výma1z pro každé 
jfdnotHlVé 'odsouzení 'P'řílpustnÝ'm. TolLko v pří1padě,že pOlsllední od
!Souzení, stala s,e jen pro př,es~Ulp,ek, může so;u'd i bez jtich výmazup:o,
vo.Jiti vÝlma!z odsouzení předchá:zeiíd.ch. 

Tato ustaJTI'ov'ení zdají> se býti přílilš mírná a dle mého názo.ru 
chrOlžu,j.Í' bezlPe>čnost slpolečnosti před pod yIb nými 'Živly. T'vůr,cové 
návrhu to snad sami lCÍ~ili a za'jisté pmt,o žádaH, alby provinilec old
sou'ze:ný vÍiCe než jednou, hUlď :k trestu věze,ní aspoň šesti měsí'cú ne
bo k 1mst,u žaláře v y,akal uplynutí deBí lhůty, j'ež se rOlVllláJ t:rojn!ái
solbné 'délce uložemého trestu nelbo nejvyšší výměry sa'zlby unčené 

v rOlzsuldilw. Lhůta určuj.e se OId výkonu \posl'ednílho :z dHvě.jŠíoh tre
stů podle ,delšiho, z nich. Při tom 'Soud udá sou'časně další Ihůt,u ad 
pěti do deseti le;t, pOl ni.chž múže nastati ,zahlazení odsouzenÍ. 

K'dežto výma~ od'soulzení, ,povOllu'je 'Se na 'žádosIÍOId!souz.enélho, 
zah"alzuljí seod:soulzení, sama o ,solbě', ulplynul'a-li od vylkonáln:f tresŤ,u 
doba ro'Vna,jkís.e troj.násobné ,dél:ce ulož'eného trestu nebo nejvyš,ší 
VÝměry saZlby a neibyl-li vinnílk v .této době odsoluzen k tres.tu 
žalMe. 

J dto výmazem 'pO'dmÍnečnéhoods'oulZClTIlí nastávají již účinlky 
zahlazeného odsouzení nebyl-li vinník v době pro výmaz odsouzení 
směrodatně pm nějaký trestný čin odsouzen, budiž hned v této; sou
v iSllo'st i Ol podmíneČ!n:ém odsouzení selpsáno, ačkoli návrh sám o této 
,institUici mluví teprve ve hlavě O' trestech a zalbezpečoivaJcid1 OIp,a,
fřenilchi. Návrh přijímá tuto instituci zavedenou záJkonem ze dne 17. 
řídlna 1919, IČ. 562 Slb. z. a '11., avšak s dvěma podstatnými změnami. 
Vzlhledem ik tomu, ž,e soudy ;POIuž'ílvaly podmínečného odsouzení v 
rozsahu účelu' generálmíl prevence nepříznivém, jako hy ,p ,odmínelČné 
o-ds'Ů'uzení bylO' pravidelným výsledkem trestního řílz'ení, obme'~Ulje 

OS'l1ova jehO' 'Přílpuls~nost, ta1c že má býti vyloUlčeno, příčíi-li se důle
žitéimu záJjmu veřejnému. Obecné znění ,tohotO' ustanovení, zajisté 
zav'cl!á: .příiČÍ'l1U k rÚZlným vý:ldadům a pOlchY'bnostem a proto by měl\> 
býti lépe nahrazenO' přesnějším výrazem. Podmjne:čné odsou1zení 
dá'le odpadlá, zněl-li mzsu'deik na trClst pNlsně:jší než na žalář Š'esti 
mě'Sků nelbo na věizení' jedlnoho roku, konečně v přílpadě 'l1eprOlmJ,če 
né zp'ětnosti, byl-li pachatel dříve odsoUlzen za přečin na dobu neul
méně še,sti měsíců nelho .za IzIOlČlin bezpodmínečně, neibo hyl-Ii talkto 
O'diSQiUZClnl podmíneJčně a neOlsvěldči[ se. 

O druhé změně v ip'říčině ,podmínečného odsouz,ení zavedené 
bylo shora řečeno, : a sice o účinku podmínečnéhO' odsouzení, jež se 
rovná výmazu odsouzení. Odkladem výkonu rozsudku jsou odlo
ženy zpravidla , i tresty vedlejší a zabezpečovaCÍ opatření, vyjíma
jíc zabrání, zákaz návštěvy hosthiců a pr,opadnutí, o nichž se bude 
později projednávati. Ve smyslu nového roztřídění trestm'rch činů 
určuje se dobá zkušebná u zločinců na dvě leta až pět let, u přečinů 
na jeden rok až pět let, u přestupků od jednoho roku až na tři leta. 
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o D<l'řfzení výkonu ro:zsudku hudou platiti cei1ikem dosavadní 
předlPisy, leda že 'budou poněkud zostřeny. Odlo~ený rolZ!su:dek se 
melZ.i jiným vykoná" byl-li vimnílk odsouzen ;bez\Poldmí:nocně !buď pr'o 
zloón spáchaný ;po ,prohlášení IPodmínečného TOlzsUldlkUJ nebo pro 
lPře>Čin na dolbu nejméněšetstÍ' měsíců. V každém iiném přípaldě QPěf
né.ho odsouzení- fOIzhodJnle S'oll!ddlle volného uvážoo~ o výkonu odlo
ženého trest{tl:. 

Jakým způsobem soud má r'olZhodnvati o podmínečném od1s:ou
zení a nař,íditi výlk'on odll{),ž,enélho trestu, :jest dle návrhu po'C:hy:bným, 
poně:vad,ž osnorva 'sama! o t,om nemh.uvk neříká, !Zdali >ď'oty:čmlé §§ 7, 
a 8. zlá!lmua ze dne 17. ří~na 1919" ,tílS. 562 Síb. z. a n. a vůbec ustano
vení dotčooéhn :zákona, IPokud osnova j.e ne!Zr.l1ěnila' nlebo s nepatrný 
mi otdtchylkam~ nerpÍ'eVlzala iako na příklad §I§I 18. a 19. cit. zákona, 
zů,s~ávají v platnosti. O ,podmílThečném IprolPu'štění: bude telprve po-
zději projednáJno. ' 

Jak j le:ště olP'ě:t/n/ě uvidíme, pl'iIkI,álCliá návrh zpětnost4 mnohem 
vy.š'ší význam nc'ž do~savadníl trestní ,z,álkon. Proto pokládá o,snov,a 
za vhodné, účinelk lPředctholzlho odsouzení vZ!hledem Je sazbě tr'estní, 
l~e způsobu tre.stu nelbo podmí'nečnému 'oiďsl{),uzení vymýt,iti, uplynu
lo-li do slpáJC!hJinlíl nového trestnéihio ónu od 'Vy'konání tresltu za zlo
čion nebo, přečin aSIPo>ň :pět '].et, :za lPřestuJ)e'k aspoň tři let'a. J edllá-li 
se 'O podmínečně odSoUlzeného nebo, propuštěného, 'jenž ,se osvědčil , 
započítá se zjku:š,elbní dOlba do této lhůty. 

Poslední, clJvě hlavy osnovy a to tř'etí hlava Ol dmzí.c:h trestů a 
zabezpeč-ovadchotpatření a č-tvrtá hlava o jejich yÝikonu 'lJřekroouji 
vlastme rámec trestního. zákona. j,ežto olhsahují. v nělkolikerém smě
ru ustamovení$lpwdajÍlcí do olbOlru veřejné správy. TO' by samo o so
bč nebylo nic náJpaJdného, kdylby se je:drnalo p'O'll:ze o výlkon trestu, 
jonž j.eště těsně sourVLsíl s trestním 'so'udnilctvJm, leč návrh zavádí 
nov-ou sk'1lipillllU IPrastřed'ků ohranný.oh :prOlti zIOlč'Ínedvi', taik zvaná 
opat,Ť-ení zabezpe1čO'v.ací. Ca jeiSt tím rozuměti, návrh ani neříká. Po
kUudiáJm t-o za nedostwtelk, ponwad'ži zákon 'by měl nový pojem ta
kovéhO' dosahu, jakého jeslt zaJbe'z'Pečov~c~ 'op.atření, výs.íi!Žně vy
světliti, ,alby i prostý lid Ibez 'komentáře mohl si v torn něw uľlčitéiho 
pře,cLstavi,ti. Dá!le nu.tno vysJo'Viti pochylbnlo'sti, ž,e Ijednotlivé skupiny 
trestů na 'Sv-obod.ě nebyly vŮlbecdefin.ovány. Osnov,a tolilko uvádí 
pět stupM Izálkonných s3lzelb žaláře, a tOl jatko Iprvní od jednoho mě

sÍ'Ce do jedno,ho roku a jako cPoslední OId deseti do dvaceti let ; II 

trestu vězení j:es,t též pět stupňů, nejnwžší od 14 dnů do -o,smi měsíců, 
neiVYššiÚ ocli osmi do prrtnáicti let .. Tresty 'Žaláře i 'Vělzení kratší jed
n.OIho' rolku vy,konávaj'í' Soe v soudní, trestn~ci II shorového soudu první 
stoHce. Trestanci obooj.ílho. dmhu ma.'jí ibýti mí;s1ně odldělen~ a rozli
š'C:llir šatem i způsobem 'nialkládáI[l. Ten rozdíl 'záleží hla'Vně v tom, 
,že trestanci v žaláři nOlsí trcstanedký šat a mÚ'žjeI jim bý,til ulož.ooa, 
nehledíc na jeho dosavadní zaměstnání . Í jakákoliv práce v trestnici 
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zavedená nebo potřebná, kdežto trestaltlCli odsouzení do, vělzení mo~ 
hou no!s.iti šat običans:ký až na 'Polkrýv~,U1 hlavy a j,sou zoamě.s.tl1Járti 

jenom o,sm hodin denně v trestiJtici práJCÍ pokud možnfÍ Ipřiměřell1loru 
do'savadnímu iiedkh zaměstnánÍ. Naří!Zením lze j,im 'PolVoHti další vý., 
hody a úlelVY. 

Tallwvý 'krátký trest vězení vYJkonává se dk možnosti v sa
mov.azbě ; návrh 'o'všem poli tom lI1leidí, má-Ii v tallmvém pNipadě na'
stati zkrá<cení va!Ziby ve smys:l'u zákona ~e dne 1. W. 1872, Č. 43. oř. 
z. aJ jest pochylbným, zdali dotyóný ,zákon zůstává v platnosti. Vůbec 
jest pozorovati, 'že osnoVa nepřJlzná'Vá Is,amova~bě ta'ko'Vé důležit,o,sUi , 

jalk to učinil právě do1čeiný z,ákou, Iba v Inělkterém 'přfpadě má samo,
va'zba' zrovna slOl1~iti k tomu, aby kriminální 'živly nešířily mra;vní 
nákazu mezi jinými vězni. Proto se ustanovuje, aby provinilci vy
t'J1pěvší jiťž dří'v,e ťžalář nejmémlě jednoho roku,odlpyk3Jli si celý trest 
vezení v samo'Va:zbě a to i v 'žaláři, není-ti to Hnalk možnO'. Jak 'Vi
děti , je1st tu prolomena zásada přesného vyhranění žaláře' od vězení'. 

Tresty na svobodě, dielšf Jednoho roku, vyikonávaií' se, po'kud 
'jde o ,ža:lM, v 'káZ!nki" a V'olkud se jedná o vězeni:, ve věznici'. O jejich 
zařízení Ibude na jiném místě mluvenO'. 

PN přestupcích ukládá se vaZlba, Ikteréž 'Účelem jest dle ná
VI111lU toliko omeiziti trestance na .s.volbodě. Dosavadní rozdíl mezi 
vě'zením a tUlhým vězením odpadá. Jaiko, pr.av~dJdná saZlba platí 'zde 
ztrát,a svobody od jedlflo'ho' dne do iednolho meske, druhá! salzba, 
ď<Jko mimořárul1!á, jde od čtrnácti dnů ,do tří mě:sÍ'Ců. Ohledně způsobu 

nakládání' s trestanci ve vaJZ!bě, j1e!ž samoiz'řejmě se nadále odipykává 
uoikmsnílch soudů, Ihyly aJachoványdbsa:VéI'dní předpi'Sy; ohledně 

sa:mo'Vaz1by, jež! 'z.de jevíl se býti praVidelným z~působerrn výkonu 
trestu, 'p}at<Íi o.bdobná UlSltanovení, 'jak j1sme shora viděli při trestu 
yě'ZenJ.. 

'Trest smrtř zůstáivá jell1l výjúmClčně, a to v tom jediném přÍlpaďě, 
že tres,tanec odsouzený do dOižrv(),tíl1ího 'žaIM'e, dQPu'sti'l se znoVl\l 
zločinu, na nč.jž zátkon stanoví trest dožlÍvotnílblo ,žaláře. Dle odůvodt
něnr vyžadu.je toho hIT avně udržení ikáZlruě v ústav:eclh pm nejtMší 
zločince ur,čenýlCh. Při tl()lm v'lšIak 'seoipomenulo udati, ~la1(ým zP'ů
IsO'bem má se tre,st smrti vylkonávati, tedy z.da provalZem nebo 
stínáním nebo dle amerÍICkélho V2)pm elektri'ckým proutlem. TaJto 
melzeraJ zdá se \bý,ti Hm náp,u,dněiši., IllležlvpřÍ'oadě jp'r'OIhlášeného 
sta:nnéhO' práva tre'stu smrti má se ješ,tě ve v,ellkém mzsahiu použíti. 

Nutno dále .poznamenati, že OisnOlVa nebéře zvláštníl zřetel na 
!politic'ké proviniice. Návrh tQ nepo'valžuie 'Za potřcbí, pQněvadž za
ř ílZel!1lÍ' yězni,c prý ,Ulmo,Žlní, »ab1" 11 'S. poli1:iclkými tre,stilJnci přiměřeně 
se nakládalo. »Protil tomu stanovisku snad by nebylo nic namítati, 

'poněv'aďiž cestou nařiuHí mohou se po:litůckým ttestancům pos-kyto
vati všelijaké výho.dy, le,č ~ze, poi\lud n~známe zvló.štnÍ' část navrže
ného trestního ,zálk,ona, po>Chyhova.ti, zdali na ,nejtěžší zavinění' poli-
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tického, rázu j~o ncr veJelZrádu, vzpomy atd. bude st'anoven to~iko 
trelst iVěizení', '~dali tedy talkové tTestnlé IČ\:ny ibud'o'U' proihlášeny, ne
hledě :k ,pohnutce, za ,zloóny nebo jenom za přečiny. V iprvnÍ:m pří~ 
padě vznikly by však tuhosti příčící se modernímu duchu, poněvadž 
záJkon ,by politrc'kÝIll trestanců;n, odsOIulZeným . (:0 žaláře, ne[l'O'\Tolil 
úlevy odl lp'ř'ísné IRázlll\ě. 

TřetÍl d:ruh hlavních trestů. - , peně.žitý trest - znarrne'ná pře
chod k 'vedlejším trestům, protože toho -trestu :!,ze použ'ílvati v oholu 
směmc.h. Tvůrcové návrhu vohli tu no.vý vÝ'ralZ místo olbvy:klého 
pojmenování »'pokuta«, alby - jlctk dí odůvodnění' - trest na peně
úch, soudem 'lIJl'ožený, se o,dliši,1 od j,iných ipokllt, spráV1mími úřady 
ukládaných. Důvod ' ten však nebUide valně přesvědlčUijítCim, přihlí

ŽÍ-li se' k tomu, 'že dle sodě,lenÍ odůvodnění, beztoho se .zamýiš~í t,restní 
soudnictví v lPofestulPkových věceoh s,oudům odnÍlmati a přikáJzati je 
zvláštnímu správnímu soudni,ctvÍ'. 

Trest !l1Ia lP 'enělzí'oh má díe úmy:solu návrhu mHoi v zá'P'ětÍ »dočalsné 
snÍženÍ.žrrvo.tnf úrovně oodsou:zeného«, při 'čemž oiV'šem nelbudiž mu 
znemožněno. plniti povinnosti k výživě a výohově osdb na něm zá.
vislých. Pravidelná zákoll1lllá ~a'Zlba jest při z'lo.činech a přeloinech od 
20 IKč do 50.000 K,č, při přestupdoeh od 10 K,č odo 10.000 i(,Č. 

Při zločinech a p'řečine.ch může 'však sOlud tuto sazbu překro 
čiti, doljde-li ~přesvědčení, že ani nejvyššoí výměra t,restu by neza
sáhla: přiměřeným způso\bem OIhvyldé 'životnÍI úrovněo.dsouzené'ho.. 
Pro takový př.ípad zavMí osno,va nový tY'P fOIzsudlku, totÍ'žodsou
zen~ k neiistéirnu trestu. 

Sou,dce od.soudú t\edy vi,nníJka k nejvyšší vÝměře trels.tu !peně

žitého. a vy/hradí si zVÝ'Šitii jelj na čá,Sltku 'mvna'iíoÍ 'se průmčrnému 
dúcho'du 'Ů'ds'Ů'wzenéhv za dobu od sedlmi dnů do idvou set dnů. Soud 
pak v~šeHlll'je průměr příjmů od'souzeného zapoSolední, leta, za kte
rým účelem 'jsou ;pOI pr-ávní. moci rozsudku úřady vymě:ř:u.jíocí daň 
z pří'jmů zopro'štěny z úřední tajnost,i a jsou povinnYSlOoudu na požá
MunlÍI o~námioíi potřebná data o p,říjmech odsouzeného a členů jeho 
domrucno'sti. So,wd us'tanov.í pak usnesením konelčnolU číselnou, výši 
trestu. 

S teoretického' stanoviska snad nebude proti této no·votě ná
mitek, v prakti'ckém Iprovádění však vyskytnou se asi mnohé ob,tílŽe 
a pochyblnlo'Soti. Prvně jeví se býti je'dnostrannou přísno'stí, že práJVě 
nad jisotou skuplinou. má dlouho t,anolwti Damoklův meč, j,ežto od 
prvního - pro:zatLrrm'ÍhOo rozsudku do konečného usnesení mů!že 
uplynouti ještě neurčitě ,dlouhá dolba, kdelŽto jiný - snad těž:šÍ 
z!olČÍne:c 'Po ,prá'Vo,p'latno.sti rozsudllm v.í, s kt,erým trestem múlže po'
či.ta:ti a své poměry podle toho zaříditi:. DMe jest uvažliti, 'Že V ilIli11 íik , 
pyvodsoll'zen Iprávoplatně k ' n.ejvylššÍ výměře 50.000 Kč, by to prá
vem pod'tilza ne.sprav,edlivost, kdyby šetřením u úřadů vyměřu
j;cÍoh daň vy/š lo na jevo, že vypočtený průměr jeho :příjmů jest 
menší než uložený tre!st. 
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Na'P'roti ;omu nutno z demo!kraUckého stanov,i,ska j.en uvHati, 
že trest na pemlě;zídh má dle 'osnovy přestati taik:orka býti .privile:jem 
rzámdžných stavú. Nelbof nárv.rh ji~ nelzná práva! soudce: tre'st na 
svobodě 'Zilllěniti, d,o přiměřené po1\:,Ulty a v přf1padě neldobytnGsti ,pe-
ně.žitého trestu nenast,ane na jeho. mí1stč lruáhradní trest vazlby, jak to 
ještě nyní Ibývá zvykem dle známého klíče: j:eden den vazby rovná 
se pokJutě 10 Kč. Aby se uvarovalo nedolbytnosti trelstu na' penězíioh, 
po~o1ui'e i11Iávrh, a'by odlsou!zený IpOiJ(U~U jinak splaJtnou do. 14 dnů o'd 
prálvnímod rOIzsudlku Ib,Ulď zaiP~,atli1 nejvýš'e' za tři měsílce bluď ,po 
spláťk,áoh tak, aby trest hyl z,aplacen ne,jdéle- do. dvou let. Soud niůlže 
toto povolení odvolat,i, nelZaJplati:I-H odsollllzený. řá:dně splátlky nebo 
zleipšil-Ji ,se podstatně ,jeho. 'hospodářský 'Sta'V. 

Konečně mŮižese: odsouzenému také po'Voliti, aby peněžitý 
tresti odpracoval; kdy a za jakých :podmínelkse to má státi a jaJkou 
sa:zlbou vyJmruaná pr,áce hude lZa,polčtena na peněžii.tý tres,t, návrh 
s6m neudá'v.á. Jest Q:čelkávaÍÍ', že to Ibude nařrílzením upraveno; Gsnova 
ar,cif jen slilbujle,že naři'Zením bude' us taltLo'Ven 0, jakým z.pů,solbem 

se tnesty majetko'vé, včas ne'zruplrucené, dobývají. Trelst na !pe-ně'z,ích 
1TI.e:změní ,s'e však nikdy v ,případě nedoibytnosti v trest na srvobodě, 
lJýbrlŽ rnIá1 to Ihýti dle dúvodorvé zp'rávy 'SamostatnÝl111 přestupkem, 
stalo-Ji se nezaplacení, následkem »Iehikomyslnosti, v ,zdmovd'Í'o,sti ne
~0'ii'flé viny«. Bude otáJzlkou, ~daiJ,i totéž :platÍ' ohledně treJstu, jenž ze 
stejného zaviněni ,nebyl oldipraco;v<Í:n. D1u.žno však míti za to, že se 
o,de,pí,š,c t,rest na ,penězích, kte-rýlŽ: ,se stal nedolbytným. 

Cellkem staví ted~ náJvrh tmst na svolbodě a 'peně~žitý trest na 
roveň. Jen v pří'paJdě, má-li soud voLbu mezi oběma ďrulhy trestu, 
'IJ.~ná se Iz\PTav~dla ;na t,rest ma svobodě. , ne'z:apla1i1-I,i nebo ne'Od:p'ra
coval-li vinníik i cJIří-věj.Š'íl trest na IpenČizÍiCh. Soud musí na tmst na 
svobodě m;nati, byl-ti p'rovinilcc 'pře:d Hm pro. shora 'zmíněný přestu
pe:k nezruplacen'íl trestu ,peiněž1.tého, oldso'l1lzen. Ph přestwpdch je zů
staveno soudci - majícímu volbu mezi vazbou, vnucenou prácí a 
trestem pcnčžiotým - z'p,rruvidla ulolŽlÍÍi vaJZibu, 'byl-li čin spáchán z 
nízlkýdl: Ipohnutek. 

Tmsty :penělž;it.é připada.j'í státu, Icolž Ihylo ji~ v rŮlzných zálko'
nCldh, za repu1b!ilky vydan.ý'ch, U'staJnlo,veno (srovne:j záJkon o válečné 
lichvě, o stíhání podl otlJdn ého' :vývOlZUi atd.). Z tr'ClStu :má všruk býti 
nahražena ško'da trestným skutkem způsobená, pokud se to ne
stalo 'Z ostatnímo made,tku vinníiko.va. !Proč re.puba,ik:á,nslké 'zá:konod'álr
ství od starého ,pOGt'U'puupUls,ti!O', podle inlěholž 'Pokuty se přikázaly 
chudinským fondům, 'dů'vodoi\Tá z!práva nelu'Vrud1l 

Nel!ze \~š:J~-: phHí-žeti, že starora!kouslký trestní ·zákon výtě'želk 
z pokut IpřenClchal chudinským fondům proto', alby se u:varovaI p'OL 
dezření, že peněžitými tresty zák,onodárce snad sleduje fiskální 
zájmy. 

Trest :peněŽlitý mů!že se uložiti jako trest vedle~ší - t. 'i. vedle 
trestu ina 'SVdLlO,c!iě - »byJ-1i ón .spáchán ze zištnosti, ne!bo zl~pšiI-li 
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vinnílk činem SIVOU ,živo:tni m'lru nebo :zamezH-1i úmyslně: zabrání 
neibo propadnutÍ«. Jinak plat] 'Z.de obdobně ulstanovení jarko, U trestu 
na pell1ě,zílch co hI'avníiho, tre:stu,. 

Kromě ,poně,ž,itéhl:). trestu 'uv,ádí ná'VTh ja:1w, nové 've:dleo'šf tresty 
zaibránť a Ulllcenou IPráci. Zalbra:ní má provinilce připravliti o 'Vý
tě,ž'ek trelStné~)JO <ČÍnu . Proto mdhoUi se ,předměty, 'o něž Sf: vinní:k 
trestll1lÝm činem dbohatiI, nelbo jiné př~clměty, jež s~ 2a něolP'atřil, 
nebo hoclnota: ta'ko~'ÝCh ,'P'redi:uětů za/blrati. S výtěžkem zabrání na
loží se jaka s peně'litým trestem. 

Kdyby trest na ,p,enělzk'h nepostihl vjnníka' samého, na pfikla:d 
má-Ji, zámOlžné příbUlzné, ne!bo ,hYJI-1i '6iInJ spácihá'n z nechutI k práci, 
mŮ'žeSOlwd - při z,ločincoh apřelČinech - uložiti vnucenou práci a to 
i vedle tr,estu IP cn ě;žJt éh 0'. Vnucená práce ukládá se na dolbu od jed
noho do dvaoe'ti osmi dnů, při přestwpdoh, lkide s,epoužívá též jako 
snmosta'tného tre'stu, na dOibu od půl dne do dvaceti ,osmi dnů, po
čítají:c osm hodin ,za jeden den a ne'ViČÍrtaivc př,estáveik. Takový od
souzený jle 'PO'vinen na vyzvání přHíti pracov'at osm hodin denně; 
za tím účelem jest při soudních trestnicích se postarati o těžké 
p,rláJce, jež ne'VyuČ'ený dělník mŮ'že :vykonávati. Osoby odsouzené 
ke v'llucené práci mají 'býti odděleny od osob odpykávaiícili:;h trest 
žaláře, mohou se ,"šak .zú6ais.tniti práce ,dělníků svo:bodnýoh, nehrá
níl-li tomu důvody 'be~peČl11l()stní, . IMzda .za vnucenou práci připadá 
státní pokladně, po pří'Padě poško:zenému. (Dokončení.) 




