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»obaI«, kter}T dostává PiDdle Krčmáře 10 ) norma na své pouti
od judikatury.
,M oderní zákDnDdárce, uvědomující si tuto problematiku.
nebude nešťasten, ne:pDdaří~li se mu vtěsnati do. zákona! cel)'
kDmplikDvaný ŽivDt a jistě nebude s N apoleDnem považDvati za,
ztrátu svého. kodexu moment, kdy vyjde k němu kDmentář .
Ale prDzíravý zákonodárce se ani nebude snažiti regulovati zákonnou normDU, kde jaký detail denního živDta, neboť mu bude
útěchou, že právo. žije i mimD zákon. .
BylD by na místě promluviti ještě o třetíim možném pojmu,
totiž o. filosofickén1 poimu pl·áva. Sem bychom zařadili zejllléna
kDnstrukce, zabývající se otázkDU, zda dnešní juristický ' pojelll
p ráva jest vskutku nejvýstižnější realisací snahy PD správnénl
p rávu .. Tato. Dtázka by však již překročovala rámec, vytčen)T
v' nadpise tétO' úvahy. Ostatně po této stránce nedDchází ani
zdaleka tak často k záměně dVD~iího rDzdílnéhD pojmu jako. ,j est
t Dmu právě při nedostatečném rozlišování juristickéhD a sDcioIDgickéhD pD,tmu práva.

~

Trestné sadzby správnych zákonov
a vládnych nariadení.
Hlavny radca polit. správy Vojtech Ba d i k (Bratislava).
(Zaklučenie.)

Zák. č', 27 /1933 stanDví pDkutu do 10000 Kč, ktDrá má byť
premenená v prípade nedDbytnosti v uvaznenie v ti-vaní jednoho
mesiaca. Peňažitej pDkute 100 Kč, zDdpDvie uvaznenie na 0,3
dňat. j. 7 hDdín a 12 minrút 500 Kč, 1.5 dňa - 1000 Kč,
3 dni - 2000 Kč, 6 dni - 3000 Kč, 9 dni - 4000 Kč, 12 dni
- 5000 Kč, 15 dni - 6000 Kč, 18 dni - 7000 ,Kč, 21 dni 8000 Kč" 24 dni 900.0 Kč, 27 dni a 10000 Kč, 30 dni a
Dpačne: uvazneniu trvania 6 hDdín 83.33 Kč, -- 12 hDdín 166.66
Kč, 18 hDdín 2490.99 Kč, - 1 dňa 333.20 Kč, _ . 5 dňov
,1666.60 Kč, - 10 dňDV 3333.20 Kč, ~ 15 dňDV 5000 Kč, - 20
dňov 6666.40 'Kč~ 25 dňDV 8333 Kč, -- a 30 dňov 10000 Kč.
~ 30 zák. č. 239/1933 stanDví pDkutu Dd 1000 Kč do. 25000
Kč, ktDrá sa premení v prípade nedDbytnDsti v uvaznenie 'Od
3 dňov do 3 mesiacov. Pri prmuene prichádzanle k roznVlll výsledkom, dra tDhD, porovnáme-li pDkutu s minimem alebD maximeln uvaznenia a to':
3.6 dňDV
1000 Kč
· 3 dni
7.2
6 »
2000
15 »
18 dni
5000
30 »
36
10000
- 72
»
60 »
20000
»
75 »
90
25000
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I{ takému výsledku príjdeme i vtedy, porovnáme-li trvanie
uvaznenia s minhnem aiebo maximom pokuty:
3 dni
1.000.00 Kč
833.31 Kč
5 »
1.388.85 » '
1.666.65 »
-10 »
2.777.70
3.333.33
20 »
6.666.66 »
5.555.40 »
30
10.000.00 »
8.333.10 »
40
13.333.33 . »
11.110.80 »
50
16.666.60 »
13.888.50 »
60
20.000.00 »
16.666.20 »
70 »
19.44:1.90
23.333.33
22.221.60 »
80 »
26.66·6.66 »
90 »
25.000.00 »
30.000.00 »
~ 30ja cit. zákona stanoví pokuty od 50 Kč do 5000 Kč, prcN
menitelné v prípade nedobytnosti v uvaznenie od 1 dňa do 14
dňov a pokuty od lOOO Kč do 10000 Kč, premenitelné vuvazne'nie v prípade nedobytnosti od 3 dňov do 1 m-esiaca. Pri premene týchto trestných sadzieb ukazujú sa podobné nesrovna10sti' jako pri premene pokút, stanovených v ~ 30.
§~ 22 a 24 zák. č . 68/1932 setanovia pokuty do 500 Kč, 5000
Kč a 50000 'Kč , alebo uvaznenie vo všetk~Tch prípadoch stejne do
14 dní. - Porušenie predpisov tohoto zákona nie je prehlásené
za priestupok a zákon ani nenoriaďuje premenenie pokút
v uvaznenie v případe nedobytnosti.
~ 33 zák. Č. 198/1932 ustaluje pokuty od 1000 Kč dOl 5000
.Kč a od 100 Kč do 2500 Kč, premenitelné v prípade nedobytosti
v uvaznenie do 14 poťažne do 7 dní. Pripadá dra toho na 1000 Kč
2.8 dňov t. j. 2 dni, 19 hodín a 12 minút - - na 2000 Kč 5.6 dň ov
- na ' 3000 Kč 8.4 dňov - na 4000 Kč. 11 .2 dl10V - na 5000 Kč
14 dni - a opačne, na 3 dni 1071.42 Kč - na 5 dni 1785.70 Kč
- na 10 dni 3571.40 Kč a na 14 dni 5000 Kč pripadá ďa:lej na
100 Kč 0.28 dňa - na 200 Kč 0.56 dňa - na 500 .Kč 1.4 dňo\'
- na 1000 Kč 2.8 dňov - na 1500 Kč 4.2 dňov - na 2000 Kč
5.6 dňov - a na 2500 Kč 7 dni a opačne, na 12 hodín 178.56
Kč na 1 den 357.12 Kč - na 3 dni 1071.36 Kč - na 5 dni
1785.60 Kč a na 7 dni 2500 Kč.
§ 11 vládneho nariadenia Č, 86/1930 ustaluje peňažitú pokutu do 10000 .Kč, vedla alebo miesto tejže uvaznenie do 3 m esiacov. Niet opatrenia ohradom prem.eniternosti peňažitej pokuty pre prípad nedobytnosti a v tomto § stanovené činy nie sú
prehlásené za priestupky. ~ 12 tohoto vládneho nariadenia n ariaďuje trestať v tomto ~ uvedené priestupky podra 2. odstavca
§ 6 zákona o sčítaní rudu č. 47 Ji1927 ; pokiar nie sú trestné
p.o dra 1. odstavca ~ 6 tohože zákona, pellažitou pokutou až do
5000 Kč, ktorá má byť p·r emenená v prípade nedobytnosti v primerané uvaznenie, najvýš do 3 nlesiacov· Pripadá dra toho na
100 Kč 1.8 dňa, na 500 Kč 9 dni - na . 1000 Kč 18 dni - na
2000 Kč 36 dni - na 3000 Kč 54 dni - - na ·4000 Kč 72 dni a
na 5000 Kč 90 dni a opačne, pripadá na jeden den 55.55 Kč --
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na 5 dni 227.75 Kč - na 10 dni 555.50 Kč .- na 15 dni 783.25
Kč na 20 dni 1110 K(~ -- na 30 dni 1666 Kč - na 40 dni
2222 Kč - na 60 dni 3333 Kč - na 75 d.ni 4166.25 Kč - a na
90 dni 5000 Kč. - § 13 tohoto vl. nariadenia ustaluje pre poru ..
šenie mlčanlivosti o obsahu sčítacích listín trest peňažitej pokuty alebo uvaznenia. Nemá tento ~ opatrenia ohradom prem enenia nedobytného peňažitého trestu.
Oproti takýmto trestným sadzbám, ooatreniam a nedostatkom niektorých zákonov a vládnych nariadení ustaluje na príklad vládne nariadenie č. 107/1932 pokutu do 200 Kč a uvaznen ie do 15 dní dra ~ 16 zák. čl . XL./1879 na Slovensku a Podk.
Rusi.
.
Živnostenský zákon č. 259H 924 ustaluje v ~ 226 pokuty
d o 1000 Kč , uvaznenie do 3 mesiacov, v ~ 227 pokuty od 5 Kč
do 500 Kč a v ~ 228 pokuty od 20 Kč. do 1000 ,Kč. Dra § 232
má sa premeniť nedobytná pokuta v trest uvaznenia, pri čom
za každých 10 Kč pokuty treba počítať jedon den uvaznenia,
avšak uvaznenie nesmie trvať d'alej ako 3 mesiace. Nedobytné
pokuty, neprevyšujúce 10 Kč majú byť premenené v uvaznenie,
trvania najvýš . 24 hodín.
Trestné sadzby jednotlivých zákonov a vládnych nariadení
sú dra uvedených vermi odlišné. ' Použitie tých a vymer-iavanie
trestov dra týchto odlišných sadzieb, t . .1. praktické prr evádzanie
týchto zák.onov a vládnych nariadení zapríčiňuje značné ťaž ..
kosti a umožňujú takéto trestné sadzby omyly.
Okrem týchto odlišností v trestn"rch sadzbách o.bsahujú
niekteré čéskoslovenské zákony a vládne nariadenia a i iné odchýlky od uhorských správnych zákonov, ustaluiúcich trestné
činy a sadzby týchže a možno shrnúť ve všeobecnosti takéto
odchýlky v nasledovných.
Niektoré zákony a vládne nariadenia neprehlasujú v nich
stanovené, opísané činy za prlestupkY, - nariaďujú trestat .
v nich stanovené činy alternatívne buď peňažitým trestom Po.fažne pokutou, buďto uvaznením alebo zátvorom, - neohsa- hujú ustanovenia, dra ktorého má sa premeniť nedobytný peňa
žitý trest alebo pokuta v náhradný trest uvaznenia pofažne
zátvoru, - neohsahujú ustanovenia v tom smere, že minimálnemu peňažitému trestu Po.fažne pokuty uvaznenie poťažne zát··
vor akého minimálneho trvania zodpovie a že iakému peňaži
tému trestu pofažne pokuty zodpo.vie jedon den uvaznenia pofažne zátvoru (~- 22 zák. čl. XL. /1879 o priestupkoch) , - dávajú
možnosť vymerania peňažitého trestu pofažne pokuty zároveň
s trestom uvaznenia pofažne zátvoru, avšak nemajú ustanovenia ohTadom maxima uvaznenia 'poťažne zátvoru pre prípad
súčasJ;leho vymerania obidvoch trestov ani neposkytujú možnosť 'premeniť nedobytný peňažitý trest pofažne pokutu v náhradný trest uvaznenia poť~žne zátvoru.
Neprehlásenie niektorých Clnov za priestupky zaprlči ňuje v prvcm rade ťažkosti pri protokolovaní, nakofko proto.-
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koOlista -- je-li vobec uvedený zákon alebo vládne nariadenie
v oznál11.enÍ -- n1.al by zistiť poOnajprv z. d oty čnej norm.y, preh lasuje-li tá norma oznán1.ený čin za priestupok a v kladnom prípa de zaprotoOkolovať vec do priestupk(jvei podacei knihy , v zápornon1. .prípade doO riadnej podacej knihy. Nezistí-li sa povaha
oznámeného činu pred proOtokoOl0'vaním~ zapríčiní to prípadne
proOtokolovanie dotyčnej veci do iného prot0'koOlu, ČO znamen~
viacprácu. ,
Není-li oznámený čin za p riestupok prehlášený a bol-li
zap roOtokolG'vaný d0' priestupkovej .· podacej knihy, . policajn)T
trestný sudca - na Slovensku prácou mimoriadne žaťa:-ž ený
- - može to ]'ahko prehliadnuf už i pre nezvyklosť, že tresta-ť sa
majúci čin nie j'e priestupkOlll a poOkračO'vať vo veci dra pravidíel, platli)Tch pre ' priestllpkové pokrač(Nanie, čo potom zapríčiňuje vadu v pokračovaní.
Nariaďuj ~-li trestať niektorý zákon alebo 'vládne nariadenie čin alternatívne bez stanovenia · toho , že sa lná vymeraný a
nedoObytný peňažitý trest poO.fažne pokuta p-renleniť v uvaznenie,
riie je možné v prípade vymerania .p eňažitéhó trestu - pofažlle
pokuty. prellleni-ť tento trest nedobytný v náhradný trest uvaznenia . .Pri použití takýchto noriem mal by sa policajrfý trestný
súd vo'pred zabezpečif tak, že dá zistit pred vvn:esením rozsud'ku - a neni-li čin prehlásený za priestupok v dotyčnej norme,
p'red vynesením výmeru - bol-li by dobytný peňažitý trest pofažne pokuta istei výšky od O'bvineného a v prípade záporného
v)'sledku ~istenia ' vYn1.eraf trest · uvaznenia , aby nebola na~trb e
ná autorita úradu tým, žepoO zistení nedobytnosti peňažitéh o
trestu musela by sa vec 'založi( do spis0'vne a že odsúdený vyhIiúl by sa trestu z príčiny nevykonaternosti peňažitého trestu.
Nevšimne-li si policajný trestný sudca -tento nedostatok dotyč
nej norn1.y a pren1.eniac nedobytný peúažitÝ. trest v náhradllÝ
trest uváznenia, dá - zatvoOriť odsúdeného, učini tG p,r otizákonlle
"
a lllože h)Tť stíhaný trestne a dis~iplinárne.
Dáva -l~ možnosf ' niektorý zákon alebo vládne nariadenie
k premeneniu nedobytnéhó peňažitého trestu poOťažne pokuty
v náhradn)T trest uvaznenia a použije-li po-lica illÝ trestný sudca
ustanovenia ~ 22 zák čl. XL./1879 O' priestupkoch v takých prípadoch, v ktorých vymeral peňažitý trest pofažne pokutu na
základe takého zákO'na alebo vládnehoO nariadenia, ktorý vylučuje premenenie nedobytného peňažitého trestu pofažne pokuty
v merítku, stanovenom v . ~ 22 zák. č . ' XL. ľ 1879, jedná protc
žákonne.
.
N evypoO'čítá-li poOlicajn~T - trestný sudca trvanie uvaznenia čo
náhradného trestu presne v pomere peňažitého trestu k . trestu
r ,a slcbode a síce v medziach sadzieb, stanovených v dGtyčnorn
zákone alebo vládnom nariadení, jedná nesprávne ·a · ustáli:·li
ťtvanie uvaznenia v čase vyokruhlenom, ktorý je kratší alebo
dlhš,í než má byť v pomere p,eňažitého trestn k trestu na slo-
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bode a dá zatknúť odsúdeného na kratšiu aleho dlhšiu dobu,
jedná tiež nesprávne a n10že byť stihaný i za to.
V prípade, že takýtoO náhradn}T trest je správne vypočítaný
a ustálený, znamená vykonanie toOho ťažkoOsti, lebO' sa jedná
a vykonanie uvaznenia, ktoré má trvať niekedy nielen niekorko
dni a hodiny, ale i lninuty: a vteriny. K takýn1to výsledkon1 prichádza policajný trestný sudca pravidelne, _vymeral-li peúažitý
trest poOfažne poOkutu v okruhloOn1 obnose. Takéto ná'hradné
tresty uvaznenia je vlastne vylúčené presne vykon ať, lebo nastúpil-li odsúdený trest uvaznenia na príklad ráno O' 8 hodine,
m aže končiť uvaznenie v nočnej dobe, tak že zriadenec-doOzorca
vazňov, alebo má V'stať a hoO vypustiť, alebo vyčkať hodinu a lninutu prepustenia odsúdeného, alebo má odsúdený nastúpiť trest
v takej dobe, aby vypršala lehoOta jeho uvaznenia v úradných
hodinách. K ton1U je však potrebné, aby odsúdený nastúpil
uvaznenie prípadne tiež v 111imO'úradných hodinách~ V každo0111
prípade možu vyžadovať takéto tresty ·predÍženie služby nie len
zriadenca, ale i policajného trestného sudcu, prípadne poOkladníka a účtovníka a to až. do nočných hodín, t. i. doO · prepustenia
odsúdeného na príklad za účeron1 vydania listín, cenností atď ..,
k,t oré mal u seba odsúdený pri nastúpení trestu a ktorésa nemohly u neho nechaf, an~ sveriť ná zriadenca). I keď by sa nejednalo o také náhradné tresty uvaznenia, ktoré končia v lnilnoúradných hodinách, nie je možné v pra:s:y vykoOnávaf také
tresty uVHznenia, ktoré majú trvať i minuty a vteriny.
Aby sa vylúčily takéto prípady, bolo by účerné i z praktického ohľadu, aby policajní trestní ~udcovia vyn1eriavali
v takýchto prípadoch a pri použití tak)Tchto zákonov a vl. nariadení peilužité tresty pofažne pokuty v obnosoOch nevyokru··
hlených, t· j. takých, . ktoré sa pren1enia v prípade nedobytnosti
na celé ,alebo pol dni a nie na zlon1ky dňov, hodín a nlinút.
Treba si všinlnúf pri t01n i ustanovenia uhorského trestného . zákona (zák. čJ. V.!1878), na príklad ~ 193, 194, ' 476,
478, ktoré ustanovujú, že verejný úradník (§ 461), ktorý zneužívajúc svoju úradnú moc, niekoho proOti zákonu dá zatknúť, zatkne alebo zadrží, dopustí sa prečinu proti O'sobnei slobode a
potrestá sa vazením do jedného roku; - prečinu, stanoOveného
v § 193 sa tiež dopustí a potrestá sa vazením do iedného roku
verejný úradník, ktorý má za úradnú povinnosť vykonávať
ťrestné rozsudky alebo dozerať na n1iestnostL určené pre výkon
trestov na slobode alebo zadržanie vyšetrovanco,v, jestli tam,
porušujúc svoju povirinosť, niektorého uvaznenéhoO drží zavretého dlhšie, než je stanovené v pravoplatnom rozsudku, alebo
nariadení príslušného verejného úradníka; prečinu proti
osobnej slobode sa tiež dopustí a vazenÍln do jedného mesiaca
bude poOtrestaný vere.iný úradník, ktorý vediac :úradne o ton1,
že niekto je proti zákonu zatknutý ,alebo uvaznený, neoznámi
to ihned' svojnlu príslušnélnu predstavenému a predstavený,
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ktorý dlhšie než 48 hodín neprevedie vyšetrenie alebo neuči ní
nutné opatrenie o takomto pTípade, o ktorom sa úradne d ozvedel z oznámenia alebo tie.ž iným SpOSObOlU: zločinu zneužitia
.úradnej nloci ' sa dopustí a káznicou do troch rokov buď p o··
trestau)'r sudca alebo vyšetrujúci sudea, zavedie-li trestné vyšetrovanie proti osobe, o ktorej vie, že ,le nevinná; - zločinu,
uvedeného v § 476 sa dopustí a trestom tam uvedeným buď potrestan}' verejný úradník, ktorý preto, ahy niekoho zachránil
pred zákonitým trestom, zneužije svoju úradnú nlOC a pri trestnonl pokračovaní opominie konať svoju úradnú pov innosť alebo
vykoná taký čin, alebo vydá také opatrenie, ktorým sa má zmariť výsledok trestného pókračovania. Rovnak)'T trest stihne tiež
verejného úradníka, ktorý v úmysle, uvedenom v tomto §, n e~
i'Plní svoju povinnosť, vykonať pravoplatný trestný rozsudok.
S hla diska obecenstva, oznamovaného pre činy, stanovené
v takýchto zákonoch, .te tento stav tiež nie žiaducí.
Vzhfadom na to, že niektoré zákony a vládne nariadenia
obsahujú výslovné ustanovenia o premene nedobytného peňa
žitého trestu poťažne pokuty v náhradný trest uvaznenia, prehlasujú ďalej výslovne v nich stanovené činy za priestupky, od kazujú čiastočne na všeobecne platné ustanovenia zák. čl. XL. :
1879, a oproti ŤOlnu iné zákony a vl. nariadenia neobsahujú 'takéto ustanovenia, musí S3 z toho predpokladať, že tákonodarstvo a vláda úmyselne neprehlásily niektoré činy za priestupky
a že úmyselne nenariadily v niektorých zákonoch a vl. naria~
deniach pre:meňovanie nedobytných peňažitých trestov v n áhradný trest uvaznenia a následkom toho je po'vinnosťou úra dov všilnaf si tieto i, iné zásadné 'Odch)rlky a tie rozhodne r ešpektovať.

V záujme jednotnosti a sjednotenia hola by však žiaduce,
odstránenie vyššie uvedených odchýlok Keďže sa tieto otázky
v druhom rade týkajú pokračovania a jednania a v prvom rade
súvisia otázkami materiálného práva, nehude asi dostatočné
upraviť zákononl len priestupkové pokračovanie
a jednanie
v smysle org-anizačného zákona, ale bude potrebné upraviť zákonom súčasne i uvedené nesrovnalosti, odchýlky a nedostatky.

Žiaduce by bolo tiež uvažovať pd tom, nebolo-li by účelné
označovať peňažité tresty, vymerané pre priestupky, výrazonl
» peňažitý trest « a vymel'ané pre porušenie pokračovania, poru~enie poriadku a pre činy, neprehlásené za p,r iestupky, vÝ~
razom » poriadková pokuta «, ďalej tresty na slobode, vymerané
pre priestupky, oznac:ovať výrazom »uvaznenie« a vymerané
pre činy, neprehlásené za priestupky, označovať výrazom »zátvor « a vobec stanoviť a používať ,lednotnú tenninologiu i ohfa-

dom iných pojmov (na príklad odvedenie, doprovedenie, zadržanie, prcdvedenie, zabavenie, zhahanie, atd'. ) .

