
Zatímný návrh obecné části trestního zákona. 
Karel R e i n o I d. Dokončení. 

Z návrhu ne~~e seznati, zdali osoíba vYkonávající vnucenou 
prá:ci, má Ibýti za trvání tét,o prá'ce na státní útraty stravována čili 
ij;ic. Při osobách majetnJ'rch nclbo s m a jetným phbLlzenstv,em by to 
nic nevadilo, .poněvé\ldž vnucená ,prá:ce má dle úmyslu osnolVY zna
menati pro v inníka ;skutečné sn,í:ženíl jeho 'žlivotúlí úwvině; leč nelze 
zapoměti, že tento trest má se uložiti i tehdy, .byl-li čin slPáohán z ne
chut,i :k prác,i, tedy větši'nou i nemajetným osolbám. Čím Iby' s'e a1e 
živili, kdyby museli po nějakou dobu osm hodin denně pro stát bez
platně 'Pracovati? 

Ostatní tresty veddejší, jaJko zostření trestu na svobodě po
stem a tvrdým ložem, ,ztráta če,st,ných práv 'ob-čanslký-ch, zákaz živ
nOlStí neib povolání', vypověděnÍI a uveřejnění ro:zsudku, H'žc1le pklt
ných trestních zállmnů známé, byly jen i[JOIně'lmd změněny a to 
hlalvně zmín"něny. 

Jak v,idHi, ncÍlvrh neuváJdí tmavou komůriku a samovaJZbu, jeiŽ 
se .použÍvají jenom v kárném řízenÍI. Poněvadž rozdíl melzi těžkým 
ža lářem a jec1noduClhý"m žaíáořem, jenž nYiní beztoho jelSt nepatrný, 
má úplně od p adrllOlu ti a právo trest změňujkí dle § 55. tr. z. se od
bývá, ma!jí zostření t~·estů na svolbodě dle osnovy jinJ'r účel. Osnova 
chce tím osobám sur,ovÝilTI, ne.stouc1ným neibopráce se štítícím i 
krátiké omezení svobody uóniti 'citelným tre;stem. Pwto mají se 
ulož i ta to1ilko oS'OIbálm 51hora na,značené :povahy, 'P'olkulCli byly ocl snu
zcny na ztrátu svoíbody ,do jednoho roku, a; sice nejdéle na šest h' dnů 
Ci nejv,v3rše dvalkrát za týden ve clnec:h oddělených. iPři přestupcich 
může 'býti vazlba InetrvaHd déle tří dnů z'o,sHena celá. Při trestech 
na svobodě delších Jednoho roku Ibylo tudí:ž 'zostřen í, úplně vylou
čeno, a to, jak clí, odůvo:d nění, proto', "že delším uklác1á11Ím tělClhto 
zOlStřenr IbYid hy ohrožen zdravotní, stav trestancův nebo, kdyby 
zQ.stření byla ulkl1áJdáma v mí'ře nepatrné, pozbyla Iby dlouhým trvá
ním své úč innost i ". S tímto nálZorem mohli ,bychom souhlasitd, :kdyby 
osnova jasně řelk la,že zostření u jisté sl!:U1piny t,restanců, ,bez ohlediu 
na délku trestu na Is,v'obotdě, nas-tane, ale jelnom v prvním ',roklU 
trestu. Dle znění' ·osnovy zdá se však býti nestpravedJi.vým,ž,e menší 
zlo,činci, pokud js'ou SUrG'ví atd., ma~í íbýN podrobeni zostření trestu, 

16 



- 242 -

kdežto větší !proviniki, na delší trest odso'll'zetní', ačkoliv jsou téžle 
povahy, majÍ' IbiTti ze 'Zolstřeni SlP'ľoštěni. 

Ztráta čestný,ah 'práv občanských, lež znamená: trvalou ztrátu 
vYlznamenánÍI, veře~ných služeb atd., ztrátu způsobilosti Ik mubytÍ a 
o:pětnému na,bytí těchto práv a konečně zt,rátu práva voliti a vo].en 
nelbo povolán Ibýti Ik veřejné funk,ci nelbo hla!sovati ve věoech ve
řejných, musí býti 'vy,slovena na dolbu od tří do 10 let, u'Zná-li soud 
na t,restžaláře nejméně jednoho wku. Při IkratšÍm trestu žaláře 
bude to zůstaveno uváJželnÍ 'soudcovu. Samozředmě nelze čestná prá
va vyllwnávoatt IPO dobu výkonu trestu na ,svobodě nebo pobytu v 
zahezpe6ovac'ím ústavě nebo po,dmÍneoném odsouzení po zkLl'še'h
nOIU! dOlbu. 

ZáJka'Zž~vnosti nelbo IPOv,o.lání ' může ,LýH vy,s:l'oven na dobu od 
půl roku ,do lpěti let, ·dopustil-li se někdo zločinu nelbo přečinu po 
druhé, zneužlÍvalie své živnosti nelb'O pOIV.ollání a je-U odůvodněná 
olba:vaopětného zneužití. Tento. zákaz však nem6. se vztahovat.i na 
trelStné Čliny spác!ha11é tisko·pisem. 

Z trestů . vedlejšflOh Ibylo nejvÍtCe ObmClZelllO vypovědění, jehož 
se používá výlučně prot,i dzincům. Vyho'štění čs. OIbcanů z ~istého 
obvodu republiky ,vůbec o,dpé\ldá, poněvadž tvůrcové návrhu je po
vaižovali často za sociálnč nehezp ečné a toto' o~patř'ení někdy vede 
ke zbytečnému zatě'žování úřadů Ibezpečnostmí'ch ·a sOludů stíhaií.cích 
nedorvoJený návrat. Pi'csto ne,lze zapříti, že právě vy!hoštění. jeví 
se mnolhdy jarko jediný prostředek, a'by pocl1ybné ži'vly 'z venkova 
byly o.dstraněny od neibelZpeČlného. Iprostř'edí velkých měst. Vypově
dění, vztahující se vždy na ú.:emíl orelpulbhky, dest o'uligatomí', Ibylo'-li 
na tmst žialáře na dobu nejméně jednoho .roku uznáno:, při trestu 
žaláře Ikra'l'šÍm jednoho roku :lebo Ipři trestu vě'zemí ne~méně jednolho 
roku jest jenom f2.kultatiyní. V posledním přírpadě vš; !:k múle ministr 
spravedlnost,i, otá<zav se ministra vnitra, Ipo'voOHt.i odsouzenému ná
vrat dO' republiky, uplynula~li mleta od vykonání trestu. Dle shora 
i'ečeného jest míti za to, že vypovědění při přestupcích vůbec ne
bud~; návrh se o t'om v3Tslovně nezmiňuje . . 

Uveřeíll1lění pOlzs:ulCLku lze ThWl"ídtti jCl!k 'v zájmu veřejném, tal" 
v dmežitém .zájmu po šlwzeného" ba i obviněného, jedná-l~ se 00 0-

svobolzUJjíd rozsudek. V IPos.lednkh dvou případech na'říldíl to· soud 
jen na jejich Ž:ád'ost. Při pře.stUiP'dch ie uveřejnění r01zsudku ne
IPřÍ<pu:s.tno. 

Od! +rl'elstú odlišují se zabezpečovací olpaUení, zavedená dle 
vzorů moderních OoS/nlolY hlavně v tom, že při trestech - pOU1ží
váme-li slov dúvodo'vé zprávy - více ' se hledí k povaze činu , jenž 
má: býti tpestán, při zabezrpClčovacJch opatře.ních Ik pOlYaze IPacha
telovč. Tento vý:kilad však nevyst,ihuj'e zÚ!plna 'pojem »zalbezpečo
vadho op.a'UenÍ«. NebOť jméno přídavné »zaJbezpe'čovaCÍ" :přece po
ukazuje na t,a, ,ž'e /nlě·eo iná' se zabe'zpeČoovati a to jest buď srpolečJ1rQlst 
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-před škQldlEvými živly, ,buď ctoty,čn'áOlso'ba 'Sama, a to, nepřihlížejíc 
k tomu, nalSta;ne-li Q1dslOu:zenÍ čil'i nic. Kdežito to.tiž trest lze ulO'ži'ti 
.jen tam, illd'e spáohán byl trestný či11 'a kde ·Slplněny jsou, i ostaitní 
podmínky trestnosti, jest zabezpečovací opatření myslitel no i tehdy, 
lQdy nooÍI tre.s.tmého ón'u nebo kdy se nedo~tává některé jiné POlci!
mínky trestnosti. 

Uv~díme však, ž'e návrh sám ,přesně nesetrvá na tomto. rúz
,dělelrufi melZi tresty a zaJbeZlpečúvaoími Q1patřenílmi, nýbrž že olbě 

skuprilny navzájlem dú ,seJbe zapadají.. 

Ja/ko ry!ze za:be'Zip,e.oo'vad opatření 'se stail1o,viska C1hrá.nění, spo-
1ečnolsti před ne'beIZlPeč'llými ,živly a předměty, jeví se býti toHko 
odkázané do přechovatelny a propadnutí. Donuc'JvacÍ pracovna a zá

Ip,ověcl' hlostinců mají výchovm!ý účel, 'kdežto ústav pro choré vězně 
stojí takřka v prostředí mez] oběma druhy zabezpečovaCÍch opatřenÍ. 
Jaké OIsoby maj,í se oclkázati: dú ÚS!!a/Vu Pl'{) chmé vězně, by'lo již 
v dřívější slOlllvis'lo'Sti Ill~edeno. houf tů obyčejně ne!bezpeonÍ oihvlÍ
nění, jež jenom pro duševní chorobu nebo slabomyslnost byli osvo
hozeni, pOlta'žmo, při nkhž tres,tln~1 rízcní bylů zas taveno, a o,soby 
riiádví a zn1cužÍvánÍ on)oj-ný,ch pros+Tedků a jedú oddaných, 'byly-IIi 
,c1cI'soU'zc:ny óli nic . Mimo tOl je tento' ústav ur.Čen· i pro takové tf'e
Slance, kteří byli odsouzeni: k t,restu na svůbodě ;nejmé'llě i'ed'll'olho 
roku nebo mohli by býti ,odkázáni do donucovací pracovny, ale pro 
rr-íliš pokroči'lý věk nebo p'ro tělesné nOOo d'uševuÍ vady nemohou 
3 íuspěchem býti ,podří'zeni 'kálZillIÍ v trestní nebo v dOlnuCQlvaloíi pra
covně :před~psané. Co se t~T6e doby chováníl v ústavě, říO<á návnh 
nepr-esn ě, ž'e +restane'c bude t,"tm talk dIo.uho držán, pokud to jest žá
doucím, nejméně všaik rok. Poněva'dž to SiC V'šaik vztahuje na oSO/by, 
jež IPW nepřilčetnost In/elbyly OdSOljZel1Y, mělo by tam <lépe stá'ti 
»chovane'c«. Po uply,nutí je'dnolho r,o'kti můž'e ,býti chovanec pod
mínečně pro.pu,štén. 

Dvojí účel ústavů 'pro oho'ré vě;zně tkVÍ tedy v tom, že jledna'k 
mají chrá,niti pr-Cld obecně nelbelZpClčnÝmi osobami '.D 1C!pří,četnými, 

lednak odv~kati ne.zřízené nákIonl1o'sti k lihovinám a IPožíivánÍ jiných 
<Jpojných prostředků a jedů. Mimo t,o nmií si chnvand, práce SOhOIP!lilÍ 
odhorným výcvikem navykati ,přiměřené IPráici. Poněvadž teely vy
l'éčell1í nelb aSlpoň z lepšení zdraví chovancova bu'de hlavním úkolem 
twkovélho ústavlu, řídí lébtiř zaměstnáníclhovanců. 

Přecho,vatelna - též úpb!1lě nový typ úst,avu ,pro tr'elstance -
}est buď r~ze zaJbez!pečovacím zar-,Í!zením, 'buď též současně trest
nicí. Tento ústav je určenpm 'll'elPo.l~šH,elné, obecně nebczpečné 
zločince, jež' byvši :pr-ed tím Už dva1k'r6Jt odso.ulzeni za zločin, dlo'
pu:stiH se olpčtně z1.olČÍ!nlu. Oc\lkáLání do přechovatelny děje se zpra
vidla po vy'konánr trestu; 'bylo-di však U'Znáno na tll'est ,žaláře pět 
le:t 7wpřevyšují.oli, může se 'vysloviti, že také trest bude vykonán 
v tomto ús~avě . Jak při ústavě pro ,choré vězně, není i zd.e v osnorvě 
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t:vedena určitá hra'uice doby, až do 1,teré 111!UZe býti o,dsouzemlÝ 
v přechorv2.telněcholván. Návrh jenom hlká, že ch o-vá!ní ÍTvá talk 
dlQluhQl, »pokud toho vyžaduje důvodolPaf.ření, nejméně však pěrt. 

let«. TOl je přílřš obecně vyjáJdřeno. Ježto vša:k účelem přcchorva
telny jest chr,ániti přcd zločinci 'Obecně IllIelbeZ/pe,čnými, jest míti za 
f.o,ž!e odsouz,ený hude taik dlo-uhlo v ,Přeohovatellně cho,ván, pOklId 
přes,tane 'býti obecně nebezpeonýr.n. K -dosaženi toho,to dle mají 
chovanoi navyllrati soú,stavnj'rm odbomý'm vý'cvi'kem přiměřené 
práci. V přílPaaě dobrého Clhování mŮiže odsoruzc.ný po uplynutí 'pěti 
let bfrti podmínečně prelpuštěn a mají za takové propuštění platiti 
předpisy o podmínečném propuštění z trestu, o nichž ještě bude 
pojeldnrunlo . . V taJlmvém případě LUralic ~olUrd vězeňskir zkušebnou 
dOlbu, jei při propuštění z trestu rovná 'se zbyt!lm trerstlu, ao to ned
mé11ě dv,ou a nejvýše pěti let. Ale i od odkázání do přechovatelny 
rozsudkem s"ého času vyslQlveného hude u'prl\!štěno,. uZl1al-li soud 
vězeňský právOlp.!atně, že podmíneroně odsouzený, jClniŽ po vy:JwnánJ 
trestu mě'l, býti odevzdráJn .přcchovatelnč. se olsvědčil. 

Pi'eclhovatelně namnolzc se podQlbá donucovací praCOVl1a, leda 
že do praeorvny maH se dostati menši zločinci, u nichž stává větší 
naděje na polepšení. Oba ústavy mají tO' společné, že soud múže, ale 
nemusí, do nich odkazo.v,at.i vj'rhradnč zpětné zločince, pE čemž 
ovšem nutno si toho všim110uti, že za jrirstých PQlcLmínelk mUže nastati 
prr omlčení z,pč1nosti. Do do.ntKov,ací praJcovny moho-u tedy býti o-u
kÚlzáni trestaJTIlci k p,ráci z-pů~,obillí" odsouzení' »k trestu na .srv,oboldě 

pro zločin ne'bo pře:Čin spáchraný z nechuti k vytrvalé práci, z n~
čemno,sti, z hamižnos',i -lwbo z :p,ijádví, jerž odpyilmli před tím ji1ž 
clvakr,á.te tres,t na: svobordě pro z]o,čin neibo' přečin s'páchaný z ll1ě
které takové pohnutky«. V t0111',0 ;přílpadě hU!de též uložený trest 
vykonán v pracovně. Aby největší a nepoO.]epšitelnÍ vinníci nepodrý
va li kázeň v donucovací pracovně, vylučují se z ní oOdsouzení k tre
s,tu žaláře delšího ,pětri lei. Takové živly mají tedy přij:írti do pře

cJhovatclny. Donucov",c! ,pracovna má :za , úrčd soustavným výcvikem 
odborným navYlkati chovance -přřměřc'11épráci, kterou 1:Jy se na 
syooborclě :poctivě 'orbživik Proto zůs-tane: ord1soulzený v Ť,omto ústavě 
tak dlouho, pokud stupněm svého vÝcviku v práci i celým svým cho
váním nepcdává z~ru:ky, že se bude na sVDbodě pochvě .živiti, ale 
pJa,tíl jako dolcjši hraJJ1i.ce j.edelnl rok a jalo hořejší deset let. Po uply
nutí této nel}diclšíl Lhůty musí ,bfrN 'bezpodmínecně propuštěn; ,po u
plynutí jednoho roku může se t,o, státi ])odmínBčně a platÍ' zde 'oIb-· 
clorbnáustanovení jarko IPři PľOipuštční: z 'přechovat-elny. 

Poclrl'e všeho maií se budoucí dO/llluco,vaCÍ rpraroovny, jež hudou 
státem sprav-o'vány, pordst,atně lišiti oreL 'dosavadních 'pr'alcoven, je'ž 
jsoU! Uť-čeny Ipro zaháleče, tuláky, pmstituťky a porclo!bné viníky, byf 
i se dopust,iH jenom .'pI"ClSt'uprku . Pončvadž nervímc. z,dali doty.čné zá
kony ze dner 24. V. 1885, Č. 89. a 90. ř. z. budou zrulšeny, ne/ní 
jistým, zdali do donU'CQrvaoíiCh pracoven. dle nového stavul, ma'jÍ přijíti 
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-též twlwvé osoby, nebo zdali ipro tyto provinike zůstanou st,arédo
I1iucovad pracovny v ·platnols.ti. Důvody o tom nepodávají vys·větlení. 
S určitostí lze všaJJ, míti zahJ, že Tlolicejll1lí· ,dohled, 'Zavedený záko
nem ze dne 10. V. 1873, Č. 108. ř. Z., bude oc1lbyt, poněvaJcJtž návrh j.ej 
vůbe·c neuvádí. Na jClh1o, mílst,o' n,3Jst!!j)iujc - al1ciť v seslwbené formě 
- zápověď hostincú, jež lze odsouzenému nebo pro nepříčetnost 
zproštěnému uložiti na dOlbl1 OId šes.ti měsÍlCů do tří let, bylo-li pří
činou zloÓlnu netbo pl"ečinu ne!smírné 'po'žívání lihovin. Do lhůty, jež 
běž í od právní: mooi rOlz.~udtkU', ne'v'čítá se ,čas, po který trval-a trest:ní 
vazbane!bo pobyt v zwbeZlpečovadm ústavě. To,to ustanovení! jest 
patrně nedostatečným, poněvadž návštěva hostinců a' výlčepů bude 
též zaJkázána zpwŠ'těnému }JrO Inletpl"J'četnos.t, tedy iillde následkem 
zastavení treGtního Hzení ani !~ ro;z"ud:l~u nedošI,o. 

Při přestupcích j,e zápovčď n6.vštělvy hostinců jen IPTÍ'pusina, 
»byl-li vinník před tím již dvakráte uznán vinným nebo: pro nepří~ 
četnOlst z'praštěn otbžalob~/ pro tres.tný čin nesmírným po,žív,áním 
lihovin ZJpúsobený«. P onlšení! záJpovMi jak VÍ111llIíikem, tah: hostin
s~(ým, bude se t,restati jak,o s amostatný 'přestupek 

,Pwp·adnutí< pl"edmětú , 'Hmiž trestný čin byl ,podniknut nebo 
které tres{nÝ1:m č inem 'byly zí\Skány nebo vyrdbemlY, nu":no doibl",e 

'rozeznati 'Od zabrání mezi vodlejšími tresty uvedeného. Nehoť sOrtld 
může tal<o·vé věci »pwhlá:siti prolpadlými, nehledě k výsle,dku Hzení 
proti určité 'Osobč, ohrOlžují-li veřednou Ibezip e,čnOlst, mravno,st nebo 
pořádeK«. Propadnutí 'Podobá se tedy oibje;ktivnímu řízel11lÍ v ' tiSKO
vých věJcech . Výtč.žek z pro1pa'diých předmětú pHpadá státu, popří/
padě poškozenému. 

Kdežto· p,řfllxi 'dy, .kdy má nelbo mŮtže se U'zna ti r..a zaJbe;;pečo,. 
vaJCÍ o!patření' , Ijs,o:u Hž voihecné čá.sti trestnÍlllo zákona přesně uve
deny, bude II mnohých tresbnýcl1 skutků soudu ponechána volba 
jednak mezi žalářem a věz.ením , jednak mezi trestem nasvOIbodě 
a trestem na peněúch. jakými zásadami má se tu soudce říditi, bylo 
již dříve vyJ'oŽeno. muž\no ještě dodati, že při ukládá1ní trestu na 
svo·bodě soud múžeUlznati 'bliď na trest co. do· délky přesině určený 
nebo na prozatím neU'rótý trest. Toto, talk zv,ané neur'čité odsouzení, 
zavedené dle amerického vzoru, jestt zdokonalením modemí t,restní 
soustavy, dle níž 'odso.uzený sám má v mce svým clhorv,álním výkonu 
trestu ,buď vúbec p,ředejílti neb aSlpoň trelst přiměřeně zlkrátiti. Tomu 
účelu slo'u~% t<éž :podmí'ne6né o.cJ.so'lvzení apropuštčnÍ. Nový institut 
neur,čitého odsouz'cní: S\j:,očívá na náJzoru,ž,eoso1by mladší třicet i let 
mohou ještě s úspochem b)'rxi 'po!c!pšeny, 'byf i nejsou dámy podmÍTllky 
podmíněného ,odsouzenÍ. Odsoudí-li tedy soud takorvého rvinníka, je
hož pokládá za polepšitelného, na trest, na ktúý ukládá zákon žalář 
nejméně ňednoho roku a nejvýše osmi let, může vý,wk o trestu ome
ziti IJ1a ur6ení zákonné sa!zhy a vysloviti, že trest bude vykonán v po
JelP§ovně dospčlý·ch. Skutečné t,rvání trestu závisí pak na výsled~ 
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výOllOVY v polepšovně dospělých, o jeljlUž zařízení Uislyš'íme poq;d:ěji~ 
Odůvodnění uvádí, že z ohle,čů na generální ~prE;iVenci byli :pPOIzatím 
z ,neurótého odsouzení větší, 'z],očVll!ci vyl'Oučeni. Není však vysvět-
Htelným, proč vinní ci odsOlu~ení pro přečin, na nějž zákon wklá'dá 
trest od dvou do de,sHi letl, nema\ií ddbrodiní neurčitého odsouzeni 
rožívati. Vytppělná soudní vyšetř,ovací va~ba, odsouzeným nelZ'a.vi
nčná, ;zapolčítá se nejen do trest,u na svobodě, nýbr,ž i na penězích, 
při čemž zajisté Iblllde nařílZením klíč IP·řepodtaoíl IPO !každé dle 'P'OI
rněrů ustanoven . .oproti nynějšímu sta'Vu Zlnamená 'zostření noVÝ 
předpis, že do trestu Žlaláře nejméně (jednoho roku vyšetřovací va'zha 
vůbec se nezapočítá, do 'kratšího, žaláře pome dvěma třehnami. Aby 
se uvarO'Valo' podlylbností, 11Istan'Ov;u~,e návrh VytSIOlVllě, ~e trest,. 
odsouzenému před tím uložemý ,soudem tuzemským nebo, cizo'zem
ským, pOllmd :byl vytrpěn, zapo,čftá se do trestu, na ktern novým 
rozsudkem pw týž trestný skutek bylo ·Uiználno. 

VýzmaGll Ipole'h6u~-ídcih a přitčlžujítcích olkoln'Ostí - výT'az tento 
v návrlhu vůlbec nepřiahá'zí - byJ vněkO'Ii:kerém smě,ru obmelZeltI:. 
Návrh -zná toli'ko instHuci /Zvýšeni a sníž:enf trestní sa:~by a mimo
r-ádné zmírnčnÍ trestu. Při ~ i1'ílže:ní t,rcstu může soud užíti ,sa1zbyo 
stupeň IllIi'žší', mís,to trestu dOlživotní!hto žaJáře uznati nažal,á,ř od de
seti do dvacetit let a místo nejnižšího trestu na svobodě na trest pe
ně'žitý. Talwvé ,sníž:el1f trestní sruzby při'pou'štÍ' návrh, jak jsme vi
děli, při zmenšené přÍtčetnosti, vylkTQIčení' z melzí přiměřené ,olbrany 
a jedlnání v nouvi, a mimo to ještě :p!-i věku v innílka pod d,elden'ad:va:
ce ti lety. Při taikovém proviniki mlrudšíl;n 21~ let může soud trestnf 
sClzbu snížiti, 'byl-li k činu sveden; trest doživotnílho 'žaláfe změňuje 
se .odsouzenému, hyl-Ii v dobč činu mlaldš'ÍI jedenad'vaceti let, v trest 
žaJáře od desíti do dvaceti let. 

Ostatnf Ipo,lethčuiícíOikolno,sti v §§ 46.-47. tr. z. dotčené, jaiko 
zejména zalOhovalost, dOlznání, ibillda pa:ohatelova, Illáhrada ~pů;sobené 
škody a okolnost, že zl očin zůstal nedokonaný, nebyly pojaty do ná
vrhu, - myslím, lŽe ne1právem, jelillw.ž tyto' poJ,eMuiíc.í ,okolnosti 
týilmjít se objektivních a sulbjektivních sKute1čnolstí pro 'poso'tlZelnf 
t,restnost i činu naldále dúleŽlitýoh. Poohylbuji, že tu ista1čí 'Ohecný ná!
vOld, jlcjž dává návrh soudcům, alby se vyměňi! »tr'e'st v me~ích !zá'
konné sa21by podle zavinění, přihUžcje 'k pOlhnubkámčinu, dosavad
!!1Iímu živ,o,hl vinník,ovu ,a pravděpo!doibným ú.čin~:ů'll1 trest'll«. Je-li 
několik důvoidú pro užití sazby vyšší nebo nižš'íl, lsJ.uŠí sazlbu Zlvýši,ti 
nelbo snížiti jen j.ednol1 a to :podle ustano,vení pří'snějšího nebo Ipří
znivějšího IP.ro vinnílka. Smysl tohopřcd'Pis,u Inení mi dost jasným;
nelbo,{ je-li na trestnfr čin stanovena jen jedna sazlba, neníi smzumi
t.elným, podJe 'kterého 'llIstanove1ní - lPřísněcr1šiho nebo 'pří!Znivějšího ' 
- má se sa~ba zvýši,ti nebo snÍ'žibi. Bude-H všaik nll! některý 'ČIn 
trestný stanoveno něilcolik s:~ze,b výběrmo, 'be.ztak má 'Platiti zásada,. 
že dI.užno zvýšE,i sa~!bu přísnějšíl nebOl sníziti sa'z'bu mírmější. podle
toho, má-H býti sazba zvýšena ne:bo ISnÍ1žena. Při oSO'u1běhu přitěžujÍ-
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cích a po.J'ehčl~jících okolno'stí Lze trest vyměřiti podle sa:zby z,áklad
ní, neho ji zvýši'ti nebo snižiti. 

Mimořádné zmírnělní trestu, jež na pří:klad z,ájkoll1 do.voluje- při 

omluvitelném právním omylu nebo omluvitelném vy:kročenÍ' z mezí 
j.ednání· v 1100vzi, má za následek, že se užívá saz!by až o dIVa stupně 
nižší a že se uzná místo doživotního žaláře na žalář od pěti do dva
nácti let a mí/sto nejnižšcr!ho tr.estu vě:zenína trest peněžitý. Při pře
stuprcíoh mŮlže soudce místo j:iného trestu uložiti trest peněžitý neb 
od potrestání úplně upustiti. Zákonné účinky spojené s vykonává
ním trestu zústávaií však ne'dotlkl1U1té a nastáJvaií po :práJvní mod 
roz,sudku. 

Okolnostem přitěžujícím věnuje osnova zvětšenou pozornost, 
zejména zpětnosti. OSino·va v tom směru vyibuduje obšÍlrno'l1 sousta
vu :kriminálně po.Jitickou, hledÍ'CÍ co možná :potírati zlolČinectví z po
volání. DopusÚI-li se t,oti:žzlo'činu vinnílk, jenž vytrpěl již před tím 
trest za zlo·čin s:páJClhaný ze Istej;né nízké po'hirmtky, neho, spáchal-li 
přečin vinník, o-dpykavšu si< př'ed tÍl;:n již trest :za stejný ne!bO' přílbuz

ný přečin, zvyšuje se trest o jeden stupeň. Trest múž,e !býti o dva 
stupně zvýšen, spáchal-li dotyčné trestné činy po živnostensku nebo 
ze zvyku, vyjímajíc, že beztak bylo v trestním zákoně k této okolnosti 
př,ilhlfženo. Ba, trest doživotní'ho ža.láře múže býti zpětnému zločinci 
u.ložen, odpykal-li jrž dříve po dvakrát,e celý uložený trest žaláře 
del'ši tří let a dOIPustil-li se nOl\Tého zločinu zálkonll1Ou ~a'zbou nejmé
ně jednohO. roku ohroženéhO'. INa tento trest musí 'Se vynés.ti rozsu
delk, .j:e-li s aiZ'bal neljméně pět let. Ale i menším pro-viniJ,cúm, j.ež vy
kazují v trestních Jí:stcích toHik a tolik byť i malýlOh trestů, má býti 
důrazně čeleno. Nelbo'f :každý přečiirL muže \býti :potrestán JaJlm .pře
čin vězenílm od čtrná·cti dnů do tří let, vytrpěl-li vinnílk !před tím ,ji:ž 
trojí trest za stejné nebo příbuzné činy. Dokonce múže se každý pře~ 
stupek nebo přečin potres.tatj jako zloičim žalářem od jednoho rorrru 
do tří I'ct, s,páchal-li jej vinnnc z níz:ké pohnutJky, ručkoli v pěti letech 
před tím O'dp y'k aJ· ji'Ž tro.jí trest za čin stejné pOI\Ta:hy. 

'Mimo zlpětno.S:t uvádíl náv.rrh ještě připadzvýšenÍ tr,estní sazby, 
ip.,ctná-li se o svádění, osoby zaohovalé nebo mladší oSmlná'cti let k 
trestnému činu, :vfeclpolkládaje, že vinníik tyto olkolnosti vě!clěl. 

Co se ,pa/k t.ý,če Isouběhu činů, !1eičiní· návrh rozdílu mezi ~deáJlní 
a reální soutěží, pO'važuje to pro prakti'cké provádění zákona za 
zbyte,čné. Jinaik př.e1vzala ,osnova ·dolsavaclní zásadu ra'kouského prá
VD., ž~ při souběhu několuka trestný,ch činů vyměří se trest »podle 
saz'by na čin nejpřísněJi trels.t.ný« (zá1\ila:dní saJZby), ipřÍ'hlí'Ž'eje kostat
ufm tr'estným činúm, le,č s ,následuiídmi -odchylkami: Schází-li se 
přečin, na nej.ž j'est stlmoven 'deIšlí trest než na zločin, s takovým 
zločinem, odsuzu'je se k trels.t,u žaláře :podle vyšší' sa'wy. 

Jsou-li však sbíha1jíd se trestné činy !zlo·činy ne b o přečiny, 
uloží se trest úhrnný tím 'zpúsolbem, ·že »s.e dolejší· hranIce základní 
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salz-by zvyšuje o polovici dolcjší hralúce saZiby nejNíže nelPrJiSnejSl 
a hořejší hranioe základní saz1by o polovici hořejší saZiby nejblíže 
nejp!-ísnč'išÍ«. Samozřejmě nesmí býti překročena hořejší hranice 
ncj vyššílho tres tu. Má-li seobviněiTIému u].ožit,i dodatný trest za ČÍll, 

jehož se dopu:stil pTed vy'nesením rOlZSu dlk-u, na jiný čin .oe vzta;hu
jícího ;platí i c!le Qisnovy ustanovení I§u 265. mk. tr. ř. s touZlvlálšt
llos~,í, že dodatny trest má se vykonati podle :přísně'jšího z,pú sobu 
trestu. Bjrlo-li tedy před tím uznáno na trest žaláře, má se též při 
dodatném odsouzení 'Uznati na tresti -žaláře, ač-li tu Q)y se jednalo je
il1'om o přečin. o,bdobně má s'e té'žnčlkoli'k tmstú na svolhodě ll]ože
ný,ch rúznýrrni rozsucli!i:y odpykati ia'ko trest jediný a t,o, podle přís
nějšíhO' z'púsdbu trestu. 

Čtvrtá a pos.led,ní <hlava osnovy olbh"á se vÝllmnem tr,estú a za
bezp,ečovacích opa'tření. Nutno iaiko novum po'znamenati, že i výkon 
zzJb ezpečovací.ch olpatřcní ná.leží do oboru ju:sU,ční správy a řídí jej 
ni mi-str spravedlnosti. Za pfedsedni-ctví' ministra spravedlnosti nebo 
jc;ho mámčstka zřídí se 'U mj,nistersl,va ústřední rada pro výkon tre
stú sestáva'iící z 15členú a lze steůného 'poau náhradn'íkú, z nichž 
má sc po 7 členech voliti Národním shromážděním. ústřední rada 
jest poradním a dozoflčím orgánem. -

PTi kažclém k estním az2tbezpečov<:1:Cím ústavě zhdí' Se dozorčí 
rc-cla skládající se z 9členú a st,e:jnéiho po'čtu náhrac1;l111~ú. V této ra
ůě zaseclají mimo 'komisaře ú:stav,u, so-udce, zástupce obhájcú ve vě
ce_oh trestníClh, ještě d~ě o.so!by činné v oboru sociální péče, jmeno
vané na pět let županem a čtyři čle110vé volení župním zastupitel
stvím. -

RozhodujíCí vliv na výk,orn trestÍ! mají VŠalk jenom komisař ú
stavu, · jenž jest zároveň předsedou dozorčí rady a ji;:nenuje Ise ze 
čienú státního zastupitels+iVí, a vězeňský soud, jenž se zříclí pro sa
mostatné ústa-vy, jež te-cly nejlsou s:po'ieny se slborovým soudem. Vě
ze!'isk~r soud skládá se ze členÍ! doz.or,čÍ rady a to ze soudce a 'Ze 
dvou příS,Cldídch jmenovaných. Komisa:ř a oQ)hájce nejsou členy vě
zeňského sou-clu , pro ,něž ,plat/í, o jednání obclolbně předpisy v ří'zel1Í 

přestup'kOlvém . 

Vý'kon trestu v trcstni.ci u soudÍ! ,sboWv3rch řídí státní zástupce; 
'kdo jej říclíu samostatných ústavú, návrh V3nslovně neřÍlká. Státní 
zástupce jest zároveň ipře'dsedou do,zorčí rady trestnice, do kteréž 
jlT1enuje ministr zdravo.tlli.ctví též lékaře. 

U okresního soud'u řídí vÝ'kon trestu přec1Jnoota toho Isoudu jako 
komisař a jest zároveň předsedoll doZ'Or,čí rady, v níž zasedají, po
kud možno, též lé'kař a paedagog. 

Co se t,ý'če řádu a 'káJzně v trestních a za.belZpečovaCÍoh ústa
veah, byla nOlVě 'U'pra'Venauskll1ovení ,o výtěž1ku práce, o ljJé1či o IjJfO

<fUlštěné a o trestech :kárn)Tlch. Zásadně nemají ani trestain.ci, ani cho
v2.'l1ci zabe'zpelčov3Ioíoh ústavú nárok na mzdu za práci, iejí>ž 6stý 
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výtčželk připa:dá státu. Při tom lze tohoto výtěŽlku užíti 'k náhradě 
škody trest,ným s,kutlcem způsobené, :k podpoře nuzné rodiny tre
stanoovy ne:bo (jhovanoovy, k 'opatř'ení vedlejších Ipožitků trestance 
a ko.nečně k zabezpečení obži'V1" trestanco'Vy nebo chovancovy na 
svolbo'dě. Podróhnosti určují Ise Inařílzením. Aby tr,e:staneckollJ wací 
~,e nedě,Ia'la ži'VnostnTIkúm nelzřízená so,utěž, budi:ž toho dbáno, aby 
vý,roIbky trestnía,ův nebyly účtovány .levněji, ne'ž zač výrolbky stej
né ja:lwsti se vúbec ,pmdá'vají. Mimo ~'o, započítává se přiměřená 
i::ást ,ceny ma .m1:klady výkonu trestu. Pracovní doba v trestniCÍ'ch 
a za:bezIPečova:eí'ch ústa'Vech nemá býti časově o'bmezena. 

Péče o ipropuštěné ulPravuj'e se ,nyní zálkonem v něikoHkerém 
směru. Před výstupem trestance (chovance) z ústavu má dowrčí 
rada 'v dorozumění se sdruženilmi a zařízeními pro péči o, propuštěné 
trestance vlčas se IPostarati o to, aJby PľO'p,uŠtěiUÝ se mohl na svoibodě 
phměřenÝ111způs'olbem 'obživiti. Není-Ii možno včas takového o
patření učiniti a je-Ii vážné nebezpečí, že by trestanec (chovanec) ji
llalk ~novu slpá,chal trestný črn, múže až do 'čtrnácti dnů zůstati v ú
stavě; s tím musí trestanec samozřeimě souhlasiti a jest dále za
potřebí, aby se pravděpodobně naděje na opatření zlepšila. 

Propuštěným slabé povahy múže dozorčí rada zříditi na urči 
Wu dobu, ne VŠaJk přes ,dva roky, podpúrce, jenž má spravo,vati 
jeiich ús'pory a: jiným zpúsobem jim býti '11á,pcimocnýrrn. 

A'by se twstanci (chovand), ztrálvivšímu v ústa'Vě ' trestním 
fle'bo z3JbezpečovaCÍ'm aspoň rok, ulehčil přechod ,do voJného ži
'\'ota, vsouvá návr:h po,byt v ipředhodném !Ústavě, do, ikt,eréhož se 
mowhou káranci, vězňové a !Chovanci ús.tavů zalbezpečovacÍ:ch mi
r:i'sterstvem spr;av,eldlnosti na návrh vě'zeňského soudu odkázati, :při 
trei.s+~tnicíloh ovšem te'pT!ve, \kdYiž,\ odpy\ka:li aspoňpolovici u:Jo,že
ného trestu. 

Jako kárné tresty pro trestance a chiovance ,přichálzeií v ú
vahu samova'zba, 'huď samá, !buď 'zolstřená pOlStem a tvrdým ložem 
a tcmni'ce. Zpurnému trestanci ('oho'Vanci) mll'že totÍlž komisař ústavu 
- vysJ.echnuv ústavnílho, l ékaře - vedle olstatn'Ílch kárných trestú 
U'lcži+,i i temnici, nejdéle na čtyřiadvacet ihodi;n. MaIá porušení ,ú
stavní kázně potrestá představený ústavu, v těžších případech. a 
zejména do,pustil-li se trestanec (,chov:anec) přestup:lm soudně trest
ného, ukládá IkáJrný trest - samolZřeimo větší - komisai ústavu. 

Je-Ii vša,k zapotřebí :pří1snějšího :potrestáJní nebO' dopustil-li Ise 
trestanec (ohovanec) !přečinu, na nějž je stanov,ena sazba do osmi 
měsíců, rozhodne k návrhu komisaře vězeňský soud. V prvním pří
padě pr,o,dilouží se odsouzenému trest nejdéle o jedel1 měsíc; jedná-Ii 
se o přečin dotčeného rázu, nastává prodloužení podle zákonné saz
by. Takový trest odpyká se celý nebO' z části ihned a to v samo.vaz
bě.-

Podle toho lze míti za to, že hrubší provinění kárancú, vě
zencLl a ChOVal1cll, jakož i vúbec trestné činy trestancll v soudních 
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tr estnicíoh, přikazlllj,í !Se k odsouzení olbecným trestníla! soudům; 
osnova arciť 0' tomto bodu nemluvL 

Zlbývá nám ještě se zalbývati s vnitřním zaHzením trestníd1 
ustavů_ Dosavadní trestnice huld-ou roztříděny v dva hlavní typy: 
v ká:znice, jež m;ají: »zdůrazniti zavr,žitelnolSt činu trestance« a ve 
věznice. Za zvláštní odrůdu káznke jest pov-ažolVati 'polepšorvnu 
dospělýlch, za :kterouž určÍI minilsterstvo s:pravedlnosti některou 
káznici nebo její část úplně odděl,enou. Všem těmto ústavům jest 
společné, že mají za účel polepšiti trestance; aJ.e toliko v ká!znid 
él v polepš-ovně d'Ospělý'ch n{)sí :káranci trestanecký šat a může jim 
býti přikázána bez ohledu na 'jejich dosavadní zaměstnání jakákoliv 
práce. Vě,zňové mají ústaV'ní šat, alby Ise projevHo,že trest ve věznici 
nemá rázu zneuctírvajídho!. Proto budiž též dbáno toho, aby vězňo,vé. 
p-okud možno', mohli zastávati své dřívější zaměstnání. 

Nejpří:značnějším pm kálznirci ;j,elst rozdě!lení lkruranců ve :tři 

kázeňské třídy, j-ež se liší šatem, rozsahem styku mezi sebou t s 
vnějškem a J:itn.ými výhodami. Zařadění káranců a je,jiJch postwp 
do vyšší tříldy řídí Ise 'Podle ameri-ckého systému známlwvého, jehož 
podstata Slpočírvá, dle odůvodnění, v tom,že- zří'zenci pověření pří
mým dOlzorem na ikár,ance, zapisují svůj posude1k () jeho chování' a 
prospěchu tím zpŮsoibem, že mU' přilpisují k do1hru, 'při průmčrném 
pro-spěchu a ,chování, určitý počet 'ználmeJk, 'při nadprůměrném vyšší 
počet, kdežto při neprospěchu se mu známky odlepřou. Při vstupu 
zařaJdí Ise trestanec do drulhé třídy. Při tom a vůhe'c ,při vstupu do 
kaŽldé ká:zeňské třídy přepočítá se ikáranci doba trestu na: určitý 
počet známe'k, potřeibný 'b1liď ik podmínečnému pr-opuštění nebo k po
stupu do, vyŠ,Ší třÍldy. Tento po'stup upravuje se taJk:, 'že kámncc »při 
dobrém chování~ !p hlno s ti i svědomitosti« může býti propuštěn za 
m 'čtvrtiny doby rozsudkem stanovené. 'káranec do doživotního 
žaJáře o'dsouzený po patnácti leteoh. V prvé a v druhé třídě musí 
káranec ztráviti nejméně ,čtvrti·nu uJ'OIženého trestu, doži'vQltní ,ká
mnee nejméně pět J,et. Podmí'nečné propuštění povoluj1e' se teprve 
po roce a jen z první' třídy, když kárance v ní pobyl čtvrtinu 

trestu. Odkázání' do samovazby, jíž. ~ 'zde se použfrvá jen 'podřízenj'rm 
způsobem, l'í:dí se dle míl$tní'Ch !p'oiměrů, IPro1čež zůst3Jvuje sedo,
Inácímu řádu stanoviti, zdali Il;:áranci :přioháiZej( do- Isamovazby 'za 
první dobu nejdéle na tři měsÍ'ce čili ni'c. 

Tře.tí tří'da je uróena pro ikárance irv-ale' nedbalé n,ebo špatně se 
chovající' a pro zpětné kárance, jež již dříve byli káiznicí' trestáni. 
Vě'zeňský s-oud vysllovuje, že káranec z důvodu, Š'patného ,chování se 
odik3Jz'uje od jednohol měsíoe do dvou let do třetí třúdy, !Z'pětný Iká
mnec musí tam pobýti nejméně čtv,rtinu tr·estu. Při nápravě mÍlžle 
vězeňský 'soud ikáranci pobyt v třetí tHdě nejvýše o dvě třetiny 

zkrátiti. 
8 1bdobné předpisy platí pro výkon trestu v polepšo'vně do~ 

spělj'rch s těmitoodchy:l'kami: V první a v druhé třídě, a to v každé 



- 251 -

musí dOlspělý trestník zůstati jednu tl-etinu doby, je,ž rovná se nej
kratší výměiíe trestu, za tím ,účelem, alby káranec řádně se cholVa
jícf mohl v této době dosíci 'P'odmí,nečného pwpu<štění,. Po odikázánf' 
do třetí třídy musí v druhé třídě, jakmile se tam vrátí, ztráviti nej
meně po,lovici nejnižšíl výměry trestu. Konečně může vězeňský soud 
nepol!epšitelného Ikárance, odpylkal-li v třetí mdě nejméně šest mě
síců, odkázati dO' obecné káznice. Jinak určuje vězeňský s,oud podle 
výsled'ku výchovy trvání trestu kár,anců, leda že pwpuštění před 
uplynutím nejvyšší vfrměry saZlby v rO~lSud'ku uvedené děje se vždy 
podmínečně. Zkušebná doba rovná se pa1( ,času zjbývaiícímu do nej
vyšší vj'rměry sazby, ale ne'ní vúbec při předčasném propuštění 

kmtší dvou let a delší' pěti let. 
Co se týče obecnj'rch předpl'sů o podmínečném propuštění, 

byla dotyčná ustanovení z druhé části záklOna ,ze dne 17. X. 1919, Č. 
562. slb. z. a n. většinou převzata ,do osno'Vy, :při čemž před!pi1sy byly 
obdobně rozšířeny na h:áranoe v ,polepšovně dospělých a na cho
vance v zabez,pečolVaeí'oh ustavelch, a zvlá'š~no'sti tě,chto 'ústavů 
př"iZ'pÍlsobeny. Obecně platí zásada', že propuštění z trestu pro zločin 
uloženého, může se povoliti teprve po odlPykání tří <ČÍwtin trestu, 
propuštění z trestu pro, přečin uloženého ji~ž ,poo>d>pykání dvou třetin 
twstu. Návrh to ovšem výslovně neříká, ale z nČ/kolika ustanoveni 
pa, různu v osnovč s,e na;]éza'jílcích lze na to ,souditi; zejména jest 
uvážiti, 'že podmínečl1épropuštčnf z vě'znke nastává teprve po od
pykání dvou třetin uloženého trestu. Vyllwnává-li se výjimečně v 
zabezpečovacím ústavě trest žaláře ncibo vězení trrva:jící nejméně 
jeden rolk, ,nesmí se odlsou'zený dří've podmínečně propustiti, rne,ž 
vytrpěl tři čtvrtiny trestu žaláře nebOl dvě 'třrtiny trestu vězení,. 
Ve všc,ch tědhto případech trvá všaJ( nejkratší lhůta, do ní,ž podmí
nečné 'pmpuštční je vyJoU'čeno, aspoň jedem. rok. Z toho vyplývá, 
že tr'Clstanci a vězni v soudníclh trestnicích vzhledem ke krátlkosti 
trestu nemohou býti po'dmíněněp.r,opuštěni. 

Doba zlkušebnÍ' f"wná se Ipři pwpu'štění' z trelstu zbytku trestu~ 
u doži'Votně odsouzeného >Činí pět let místo deset let dle dosawad
ního zálcona. Opatření' v době Izkuše1bné jsou. stejná jako v nynějším 
zá'koně; naproti tomu !byly předpisy O' odlVoláníl podmínečného pw
puštění zostřeny, neboť vězcňsI~ý ISOlud může mezi jimým výkon 
zbytkového trestu naří,diti, když prolPuštčný ,byl odsouzen za zločin 
nebo za přečin nejméně šesti měsíců, spáchaný v době zkušebné. Při 
jiném odsouzení odvoliá: se propuštění jem po,tud, IPollmd' odsouz'eJnf 
tomu nalsvědčujc, že vinník se nepolepšil. Ustanovení §u 18. zák 
ze dne 17. X. 1919,č. 562. sb. z. a TI. bylo i co do podmínelčného pro
puštění pone.chá'11o v .platnosti. 

Opětllé :podmínečné pročlpuštění z téJho'ž tre~tu je vy] QiUčeno,_ 

jenom 'při trestu vylwnáiv.aném v IPo]qpšovně do.s;pělých a při tre-: 
stu doiživotního žaláře se to' ,připou'štÍl. DožilVo,tnf Ikár,aneic -však 
může býti teprve po desíti leteoh opětn0 Propl1'štčm. 
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Místo ,iwmise .prú podmínečné /propuštěni z trelStu nastoupí 
vězeňský soud 0.ory,čného tre~tníiho 'ústavu. PO'dle toho lze míti zato, 
že i o'pravné řízení 'bylOI v tom směru pozměněno, ~e o stížnostech 
do usnelsení' Yě:wňsl;:~hosou.du, týka,jících se zamítnutí IpOdmL'lleČ

ného propuštění a odv,o.lání propuštění, nefOtzhodne, jako dosavad, 
munisterstvo spravedlnosti, nÝlbrž sborový soud první stolice, v 
jehož olbvodě doty,čný ústav leží a to v neveřejném Isedění. Dle ná
vrhu totiž, přísluší vúibec jmenovanému soudu rOIZJllOdovaH o opr,av
ných PrGts.třerddoh pro.(i usnesením vě'zeňskélho soudu. Leč návrh 
blí'že neustanovui'e, do které lhůty takové stížnosti mají Ise podati, 
a zdali mimo trestamce a obhájce ještě další osolby jsou oprávněny 
podati stížnosti, jak jr:! to v zárkonč ze dne 17. X. 1919, 'č. 562. sb. z. 
a n. pQdrolbně upraveno. Jest ovšelm pochybným, 'zdali tento záJkon 
má se OIsno,vou na'pro;:;to z.rušiti nebo ,jen potud, pokud s norvým 
nestojí v odporu. 

Jest vůbec nápadným, Ú nlárvrlh obecné ,části trestního zákona 
ponechává někdy důležité otázlky v pochylbnosti, zejména pokud se 
tý.oe řílzení o. orpravnýcih 'prostředckh, jež se pn výko'nu trestu a 
zaibez.perčovaCÍch opatřeních, při podmí!nečnémpropuštění ze za
bezpečovacího ústavu alsi vys:kytují. Dále nelze přehlí1žeti, že za 
jist)'roh podmínek, na: příklad po zastavení trestního řízení, nutno 
rozhodnouti o odkázání nepříčetného pachatele do ústavu pro choré 
vězně. Komu pa'k pI'íslU'ší právo o tom rozhodnouti? Asi vyšetřují
címu soudci dotyčnou trestní věc zastavivšímu? A jaké 'bud'e v ta
kov~m případě opravné řízení? Takové . o~ázky siPadají arci do 
olboru íormelního práva tre1stního, leč náš trestní 'řád může z'de 
stě,ží přijíti v úvahu, poněvadž se na ta!kové nové právní instituce 
nevztahuje. 

Hlavní námitka proti osnovč však vyjde z uváženÍ', že stát 
ne,bu-de míti ani hmotnýchprostřed:ků, ani z'působi1ýdhosob, aby v 
dohledné době úspěšně taJkovou pronikavou reformu výkonu tres.tu 
a zaHzení zalbelZpe1čovacích opatření IProvedl. Návrh ovšem žá:dá, 
aby ředitel ka'ž'dého ústavu měl odborné znarlolsti a aby o odborný 
výcvik úřední:ků a ostatnírch zaměstnanců bylo po,staráno přiměře
nými teoretickými a praktioký.;ni :kursy. Především musí všaik soud
OOVS!VO, jemuž má připadati tol'i'k novýoh úkolů po stránce výchovy 
a ná:pravy pro1vinilcú, v tom směru býti důkladně 'připraveno. Za tím 
účelem jest však zapotřebí mnoho nákladů, df.ol1ruoleté kázně, 'oIbe
zřetné výohovy a výcviku. Bude otázkou budO'ucnolsti, možno-li 
.toho dle v dorhledné doM dosáhnouti. 




