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VEŠKERÁ PRÁVA, ZEJMÉNA PŘEKLADU 
VYHRAZUJE SI AUTOR. 

Vlltiskla Družstevní knihfiskárna (R. Benfško) v Plzni. 

Předkládám veřejn,Qsti výklad zákona ,o podmí
něném odlsoiU~~ní a podmíněném IPOOlpuštění. Při 
tom sle vidím nucena podotkn,Quti, že vodítkem mi 
byla , praktická potřeba. Zákon, který je vybudován 
na dvojím úplně různém základě práva rakouského 
a uherského, jež prozatím republika československá 
přejala, musí býti složttější, než by si bylo HnaJk 
přáti, a prcto některá j,eho, mrsrt.a nutně potřebují _ 
rozboru. 

Snažil jsem se ve své práci e;aujait stano\nilSJ\Jo 
j,aJs,né a přihlížel jsem stále k podstatě obou zmíně
ných ~lltstitucí, řídě se zásadou, že všechny rozpory 
nutno řešiti se zřením na věc samu a že formální 
předpisy jsou zde jen proto, aby uplatnily a uhá
jily věc. Kde ,tohoto cíle }e dos.a,ženo, 'tam třeba for
mální přecLp1sy vykláda,ti liberálně a ne úzkoprse. 

Do úvah theoretických j'Stem se zprav,idla šíře 
nepouštěl, neboť bych tím byl odldá~i1 Utsk'Utle,an~í 
svého úmyslu, dáti rychle:, ~"ůj v"5flad ,,; ru}(O"'u 
těm, kdož ho v praxL potřeb~í. · ' N r,. " . ' 

" AUTOR. 

PRAHA, v ldLSrtJopadlu 1919. 



Zákon 
ze dne 17. října 1919 č. 562 sb. z. a n.o pod
míněném odsouzení a podmíněném propuštění. 



ÚVOD. 

Návrh zákona o. IPodmíněném1 ) odsouzení a po.d
míněném propuštění byl podán vládou republiilky 
československé Národnímu shromáždění dne 8. 
řHna 1919 pod č. tisku 1688, byl při!j.aJt Vle IS1chůZ1L 
Ná!rodlního shI1amážJdění dne 17. řIjna 1919 a uveřej
něn v,e sbírce záklolnů a ll'a1říz,ell1Í .dlllle 27. řUl1IGli 1919 
pod č. 562. SnadnJost, s jakou byl při'j,at, a raJdlosmé 
nadšení, s jakým jej Národnímu shromážděnlí. uvedli 
Zlpravodaj dr. Bouček i mLni,str SlPrav'ed~nosti, Dr. 
Veselý, svědčí o tom, jak ho bylo v té části repu
blilky, kde dosud platí rakouské trestní ' zákony, na
nejvýš zapotřebí. 

Tím vlíce se od této potěšitelné . rychlosti odráží 
falkt, že v bý'valé'ID Rakousku .obojí instituce ne
mohla býti uzáJkoněna, ač od r. 1889 bylo. tu po
dáno nělmHk návrhů o ní. PříčJlnou t.oh.o byl skrytý 
odP.or koruny i kruhů jí bIr1JZkých, které v ní vi
děly porušení výsostného práva císařo,va. 

1) .zákon užívá slova "podmíněný", vláqní osnova 
měla název "podmínečný". Tento název zdá se býti ja
zykově správnější onoho, neboť vyjadřuje v 1 a s t n o st , 
těchto institucí podobně jako: výminečný, společný, ko
nečný na rozdíl od vymíněný, spolčený. ukončený atd. 
Přes to bylo v dalším ponecháno slovo "podmíněný", 
aby nebyl vnášen rozpor mezi zákon a jeho užívánÍ. 
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Y.hers,~é právo znal.o již j,aJk podmíněné .odsou
zem tak 1 podmíněné propuštění. T.otozaIVedl twm 
již trelstnÍ zákloln z r. 1878, ono paJk nOrv1~la k němu 
z r: 1908. ,N~š. zákon změnil i rtyto předpisy, nebot 
maje zavestL Jednotná us,tanovenlí IPro celou repu
bLiku, nemohl je :prostě jen přeNZíti. 

, Na vysoce zajímavou ' věc poukázal v NárO'd
m~. shromáždění při projednávání vládní předLohy 
m~rlJl:Sitfl ,dlr. Vesdý, ž,e zák:ornEml o .piodimtněném od
souzení nav,azujeme na velik.ou sv:Ou minulost če
s~o~bratrsl~:oul" v níž hyUlo ZJl1ámo :podobné Ipoldmí
nene pr.oml'Jem trelstu. lak uvádí ~pi:sovatel Karafiát 

I ve, svvýc~ "Pam/ětech", odpouštěl Hž v 16. sto
letI cesky bratr J a'D Dubský na siVých panstvích 
trest provJ,nilému zloději pod podmínkou že sle již 
nikdy zlého skutku ned.opustí. ' 

Tato idep, zazáNvší u nálS v době, kdy na: dl.ouho 
b~la ještě-~v celém /světě upevněna v'l!áda nellí,tost
nych trestu odpla:tných, byla zn.orvu uplatněna te
prve v nedávném čalse v moderních státech demo-
kratiokých. ' 

Vyvinula se zde dV10jím způsobem: 

a) ~ systém" angLick:?- .americký, kde 'slOudce, pro
Jednav vec, o dlO\zI.l vynesení rozsudku neb .ale
s~oň, ulo~ení trestu na určitou dobu, ponecháva,je 
vmmkovl, .aby dobrým chováním v této době si 
zajs<ll()fU'žd~ PlrOlmi\l1lutí svého 'P101ldesku, la ' 

b) v ,systém belgiicko-fnanoouzský, kde soudce od
soudrt ISltce V'ill1i11lÍ'kla k UIl'čitému trie/stu, al,e vy- ' 
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koná jej teprve tehdy, je,stllúže vilnnlík v stano
vené době proká~al,- že s,e bez trestu nepolepší. 
K tomu se přidružH polovičatý systém ,něme,cký, 

který je vla\stně kompromisem mezi ideou podmí
něného od:souzení a výsostným právem císařovým 
udíleti mi1olst. 

V Rallmusku se dospělo pouze k tomu, že byl:o 
vydáno dne 25. Us,topadu 190.2 milnisterské náří,zenlí, 
jímž bylo uloženo soudům, aby za určitých pod
mínek navrhovaly mladJs,tvé odsouzence k císařské 
milosti" a je známo, že ani. toto na\ří1z'elní neSlplnilo 
s~ého úkolu.' 

Zákon republiky přidal stanovisko belgi.cko·jran
couzské, které doporu,či1 již sjezd českých práv
níků r. 1904, přizpůsobiv je ovšem poměrům. 

O podmfněném odsou~en!í\ pojednává ~ákon 
v prvém oddílu. V druhém stanoví př,edpisy .o pod
míněném propuštění z trestu, které r.oIVněž pronikl'O 
již do zákonodárství téměř všech moderních států. 
K tomu jsou připojeny v oddílu ťřeťíim předpi1s;y 
společné oběma institucím a v oddílu čtvrtém před
pisy odchylné pr.o obor soudnictví vojenského. 
V posledním (pátém) .oddílu jsou usltanovení závě-
rečná a přechodná. ' 

Zákon platí v celé republice a byl jú1m uĎiiněn 
význačný krok na dráze k sjednocení obojího práva, 
dosud v republice platnéh.o. 

Význam , jeh.o je vysoký, což zdůrazňuje ,i dů
vodová zpráva k vládní .osnově, která Osnovu do
prová~í těmito slovy: "Tímto zákonem splatí re-

• 
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publika modernímu trestnímu právu část veHkého 
dluhu, který převzala po bývalém Rakousku. Zvý
šem~Tmi požadavky, které v něm bude klásti na 
soudce, přiblíží je k modernímu názoru na pTovi
ui1ce a na trest, a bude je tak připravovati na 
veMké úkoly, které na ně čekají v budoucnosti, při 
reformě trestního soudnictví." 

J 

I. 
Podmíněné odsouzení. 

§ 1. 

(1) SOlld může odložiti výkon trestu peněžitého 
a trestu na svobodě, nepřesahujídho dobu jednoho 
roku, má-li z podstatných důvodů za to, že odsou
zený povede pořádný život a že tudíž v}'konu tre
stu není zapotřebí. Do doby jednoho roku se včítá 
i ndhradní trest, uložený pro případ nedobytnosti 
vedlejšího trestu na penězích. 

(2) Osvědčil-li se v inník, takto podmíněně od
souzený v době zkušebné, pokládá se za to, že ne
byl odsouzen. 

§ 2. 

(1) PodnlÍněné odsouzenD je vyloučeno, jestliže 
byl vinník již dříve odsouzen pro zločin na dabu 
delší tři měsíců nebo vůbec pro čin, spáchaný z po

. hnutky nízké a nečestné. 
(2) Obmezení toto neplatí, uplynulo-li do dne, 

kdy spáchal nový trestný čin, při přestupcích a pře
činech pět let, pří zločin'ech deset let ode dne, kdy 
byl trest vykonán, kdy byl trest právoplatně pro
minut, kdy byl výkon trestu promlčen nebo kdy 
bylo podle tohoto zákona vysloveno, že se podmí
něně od sUllzený osvědčil. 
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1. Podmíněné .odsouzení zále~í v odkladu tresltu 
na určitou d.obu tohiQ účinku, že chová-li se .odsou
zený v této době tak, j,a!k si zák.on přeje, pokládá 
se za to, že k odsoue:ení vůbec nedošlo. Soud tedy 
vynese rozsudek jako v jaJkémkoLi jiném pří'padě, 
výkon jeho. vš,ak nařídí jedině tehdy, jestl ůž,e od
souzený nevyhov:ěl piQdmínkám, které zákon usta
novude, .nebo jež soud oldlSOiUz,e'llému v j,eho případě 
uložil. 

l:Aodmill1'ěné IOldlS\()(u~lení je v podstatě ,inst:1tuCÍ 
ptouz'e vý,hmleOnlOu.1

) Smí jí býtJi ťotiž už:Í'to j ,edině 
tam, kde j~ou splněny všechny její zákonné předpo
kl1acty .. ByllO by nepř]pu1stno, aby k ní s.áhl SlOlrd 
prot,o, ruby pomocí jí iudJěllill mli.lJOIst !aneb alby 'SleSlla
bili Isvůj odsUlz'llHd rozs,l1dek. 

2. Podmíněný odklad trestu je přÍlPusťný jedině 
při rozsudku, nikoli při tre'stn:Í'm příkazu. Zákon to 
vÝls,lovně neuvádí, ale nutno to vyvozov,a1ti z toho, 
že v idalší'm (hlavně v § 6. Č. 4 a v § 7.) mluví 
pouze o rozsudJku takovým způsobem, že extensivní 
výklla-d je ;yy~oučen.2) Domnívá-li s.e soud, když 

1) Osnova zákona to výslovně podotýkala, právní 
výbor však slovo "výjimečně" vynechal; tím však ne
bylo nic změněno na podstatě podmíněného odsouzení, 
které zůstává jnsNtucí, připuštěnou jako výjimka z vše
obecných předp1isl\ tam, kde mluví pro to zvláštní dú
vody. 

") Výslovně to podotýká dúvodová zpráva osnovy, 
odvolávajíc se na to, že soud múže teprve podle vý
sledku hlavního líčení posouditi, jsou-li tu zákonem DO
žadované dúvody . . 
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dostane trestní oznámení, podle něhož by mohl vy
(Lati trestní přlítkaz, že by zde snad byl důvod k pod
mí,něnému odsouzení, pak jednoduše nevydá příka,z, 
nýbrž ustanoví hlalVní líčení (§ 2. prov. nař.). Ob
žallovaný pak, proti němuž byl vydán přM~az, do
může lS,e podmíněného odsouzení tím, že podle ra.
~ouSlkého :práva p.odá proti příkazu odp.or nebo že 
podle § 535. uher. tL ř. si vymůže projednání, věci. 

Povoliti PiQdJmíněn~ odklad trestu může jedtill1ě 
soud; úřa-d spráJVní může ta!k učiniti p.ouze na Sl.o
vensku když ISloudí o některých j,emu přůkázan'ých 
pře.5ttlU\~dch j,aklO IslOIuldi polic:ejní (§ 22. tohoto zák.). 

Trest po,dmí.něně odlo:žliJi:Ji l~e konečně pouze 
při přHežit.osUiQdlsluzuHcího rozsudku, ať již trest, , 
při němž je podmíněný odklad přípustný, hyl vy
měřen stlO~Ůcí prvruí .nebo vyšší, nikolli však později, 
když mu snad byl trest milOlsltí na tuto míru snílŽen. 
Amnestůe, kterou pre,sident republilky v poslední 
době uděl.oval pod podmínkou, že se vinník nedopu
stí v určité době trestného činu vůbec neb určitého 
d1ruhu, má :s ilnlstittulCÍ podlmÍlněného odlslouzel1UÍ SlpO
lečnou jen ·ideu. 

3. Soud ,může plowol1ttli plodmíněný tadJklad tfleMu 
jedli1ně taim kdle 11 o doSt a t n é Id ů v o od y IOls:pra
V\eidJlňují d~mněnJku, že odlsIOu0etný povedlepořá,oolÝ 
žtvot I3J že tudíž nebude zapotřebí výkonu trestu. 

Od odsouzeného se tedy čeká, že povede p o
řád n Ý ž i vo t. Tento požadavek jde dále, než 
.p!Olžadavek, aby se neclópustil již trestného činu, 
Zákon přÍlmo žádá, aby .odsouzený se stal zase řád-
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ným! člověkem nejen po stránce kriminalistické, 
nýbrž i po stránce společenské. Jeto summum, co 
se může požadlQvat" a čeho by účelným provádě
ním trestu byLo lze do.sáhnouti. Zákon se tu ponej
prv otevřeně iPN~nává k trestní theorii polepšo
vací. Zá,rveň však tím je nalZnačell1a kriml~nálně
po htůc!ká po~aiha pod/míněnéhlQ odsouzeln~, }ez 
není dobrodiním, skytaným rvhmíkovi, nýbrž pro
středkem k dosažení stejného účelu jako trest. 

Co do důvodů, PIQne'chává záklOn soudci úplnou 
volnost, neboť Hoh ne,vypočítává, ani demonsťra.:
tivně. Uvádí-li však výs'lovně, že z nich muslí soud 
čerpati domněnku, že IQdsIQuzený povede pořádný , 
život aJ že t udí ž výkonu trestu není z,apotřebí, 
musí býti z toho vyvozováno, že hledí zde pouze 
na osobnlQst vlill1níkovu a že ne ch těl sem zahr
nouti příp'ady, kde by sice osobnost vinnn\íkova 
podmíněné odsouzení přjp'ouštěla, avšak z ohledu 
na generální praevenci tres,tu , by se užití této ,ilnslti
tuee llIeldOVIO[U oorv al 0.1 ) 

Při tomto stavu věcí mU1s,í soud čerp,ati své dů-

l) Vládní osnova stála na stanovisku jiném. Tím, že 
mluvi1a stručně pouze o domněnce, že výkonu , trestu 
není zapotřebí, aniž uváděla, proč nebo v jakém směru, 
dávala na jevo t{a důvodová zpráva to přiznávala), že 
chtěla znemožniti podmíněné odsouzení tam, kde by 
k tomu ohled na generální praevenci trestu neradil, na 
př. tam, kde by se určité trestné činy vzmáhaly vůbec 
neb v určité krajině proto, že by se na podmíněné od
souzení hřešilo. ' Je otázka. ' je-li oprava, kterou pro
vedl právní výbor, zlepšením, a hlavně, doporučovalo-li 
se přiznati se v zákoně otevřeně k theorii polepšovací. 
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vody jak z osobnosti vinníkov~ a ' z POIV~?y jeho 
činu, t'ak i z ynějšlkh okolnostI, kter~}: 1 n: o, se 
skutkem souV',ilSÍ. Soudci bude proto uvazltI ze]mena 

a) co dIQ osobnosti vinníkovy: dosavadní Z!?'ů~ob I 
jeho žtvota, jeho chovámí po skutku, ~lavn~ hto
val-li jej a 1Sit1ažil-li se jej p~ďl.e svy.ah vS11 na.
pr,a!Viti, sílu jeho vůle, stupen ]~ho zka,zenostl; 
jeho žřvotní přesvědčení (hlruvne t~~ove, ~tere 
popírá platný právnlí řád a může by tl podneteru 
k tnels,t!nÝ1m č~nům) a :podl., 

b) 00 do skutku: způsob, jakým byl proveden, a 
jeho pohnutku, . 

c) 00 do ostatních okolnosttí: dobu, kte.r~ uply~ul~a 
od čLnu. ' I 
Jedině tam kde vše c h n y tyto ohledy m'luví 

pIlO tlO, alby tr:est nebyl hllleid, ~y~O'návéÍlnv' mo~no 
podmíněný jeho odklad Ipovohtl. Tlam vsak, ~dve 
některý , důvod 'od toho zrazuje, soudce podmllle-
ného odsouzení neužije. 

Z toho, že zákon vylučuje ohled na všechno, ,e? 
přímo s viruníikem ne'blo 'g j,eho ~kut~~ ne:S?IUVl\Sl, 
,plyne, že žádná kategonie tres.tnyc~ cmu n~m sama 
o Slobě z plOldlmíněného odlsouzem vylotllcena, ?'~ 

'př,., lruby bybo užilto výzllllačný.ch pří?,ac1ů dlnesn! 
doby předrlC1Jžování II krádeže I)..a drahach, na pošte 
a ve' L5tt~llnkh průmysffiových závod\edl.

1
) 

1) Jinak tomu bylo pÚ zně~1í § 1. v!ádní v~Sr;OVy. 
Podle něho by zmíněné kategO~le trestnych , cmu za 
dnešního stavu věci, byly vylouceny. 
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Te~to důsledek je k'Ůrrigován v úvodnílch slo
v~ch § 1., podle nichž má soud p r á vo, nikolIi po
VlinlnJOlslt PlQvlOUti ploldmÍněný odUdiad trestu ( m II Ž e 
odložiti"). Je mu tedy volno odepnU obžal,d~anému 
toto dobrodiní., ~ Ilrdyž jsou 'S lplněny subjektivní jeho 
podmÍJnky, uzná-li, že by se v · daném případě ne-
doporučoval'Ů. . 

4. V druhém 'Ůdstavd § 1. statl10vÍ zákon právní 
účinek podmíněnéh'Ů odsouzení, že, osvědčí-Li se od
souzený v určené době zkuš,ebné, bude prokládáno 
za to, že vůbec nebyl odsouzen. 

Tím se pod'Ůbá podmíněné ods'Ůuzení inst1iltuci 
zahl,a~ení ('Ůdčirnění) odsouzení pod~e zákona ze dne 
21. bř,ezna 1918 Č. 108 ř. z., ale přece 'sle od něho 
v podlstatě IUší. Nelhrl!edě rk jlinýmpladlmÍ1nikám, jimi!ž 
je podmíněné 'Ůdsouzelní vázáno, js'Ůu zásadní roz
díly -tyto: Při zahlazeném odsouzení byl (kromě 
výjime6ných případů amnesti'e neb'Ů promlčení 
trestu podle uher. tr. zák) trest vyk'Ůnán a také 
následky ods'Ůuzenlí zpravlid1a nastaly, kdežto při 
podmíněném odsouzení na vi~nnÍik'Ůvi, když ISle 
osvědčí, vůbec se trest nevykoná a následky jeho 
'Odsouzení nenastanou. Zahlazení odsouzení působí 
ex nunc, t. j. tep1rv,e 'Okamžikem; když je soudem 
vyřiknuto, kdežto osvědčení se při podmíněném od
souzení ,jeví ú6inek ,ex tunc, t. j. od odsouzení, čili: 
zaJhJlaz'oo'Í OdISlOUz.elnÍ nemá účilnku zprěJtnJé.ho avšak 
osvědčení se 'atl1o. Se zahlazením odsouzení ď j,e . dále 
sp'Ůjen úči,nek Úiprlného právního zap'Ůmenutí na od
souzení, při podmíněném odsouzení však platí sice 
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o 'Odso uzení také d'Ůmněnka, že se nestalo, avšak 
s důležirtou výj i:lY1IJ<:OU, že 'Ůd'slouzení může pfekálžeti 
opětnému podmíněnému odsouzení (§ 2.). 

5. Účinek .osvědčení se při podmlíněném odsou
zení stanoví zákon ve formě právní fikce. To je 
jen důsledek belgicko-franoou~ského 'systému této 
instituce, pro který se zákon rozhodl. Skutečnos,t~ 
že došl'Ů k odsouzení, nedá se jinaJk 'Odčini:tt, než 
fikcí. 

Co do praktických důsledků této Hkce právní, 
nebyJo . by správné vykláda,H ji slovně tak, že by 
se popíral každý účinek jednou vysloveného ro'z.
srl1dkiu. BoclmÍl1ěné IOdlslouz,enrÍ j.e illlls ,třtuICÍ krlilmJilnálně ! 
politiokou, která má své oprávnění jedině v ohledu 
na 'Vinníika, u něhož účelu trestu bylo dosaženo ji
ným zpús1obem, nlelŽ ,tflesrt,em. Zálkon chce zapome
·nouti jedině protlQ, aby takový vinník nebyl tre-
stán ani ztrát'Ůu zachoval'Ůsti, kterou snad jeho pro
vinění ,mu Zlpůsohilo, když svou chybu smaz.al po
řádným životem. Tím však jsou zároveň dány hr,a-. 
ll'ice zmíněné právní fikce ,zákona a nelze její dů
sledky rozš,iřovatb až tam, kde hranice, ty s~ončilly. 

Proto zejména nemůže jeviti zacholValost, zjí
skaná oSlvědčením se, žádného ú6ř1llku Ua! prárv1a sou
krOlná, nabytá odsiUzujídm rozsudlkem. Ten~o lo
gický závěr - vysrvítající ostatně i z §§ 4. a 5., 
kde i instituce podmíněného odsouzení přlím'Ů při
Slpívá, rovšrem z dJůvold,ů vl a:s tní ch , k Illlápravě ISiOU
kromoprávních následků trestného či,nu - měl zá
kon za samozřejmý, že ani nepokládal za potřebné 
Milo t a, Podmíněné odsouzení a propuštění. 2 
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uvé~ti jej výs,lovně, j\ak učilnil záklOn o zahlazení od
souzení ze dne 21. bř,ezna 1918. 

Mimo obor práva trestního jevlí řečená zákonná. 
f.ikce úči,neik jedině tam, kde odsouzení má v zá
pětí ztrátu důvěry nebo ISlchopnosti k určitému po
stavení neb zaměstnání, ik určité hodnosti a pod. 
Tam však, kde zákon spojuje Hsťý právní následek 
j i:ž se skwt.ečností, že byl trestný č.in spáchán, ne
může hkce zákona na této skutečnosti nic měniti.. 

Proto O'sNědči~ší se 1rdsouzený nabude opět způ
sO\billOi~ti na př. k získáJllIí 'státního. lobčanstvÍ, k úřla!dlu 
po.ruoenskémlU lat olpatrlovnmckému, k solenlruÍ,mu s.vě
dectví, k veřejnému úřadu, k živnosti, a pod., po
kud podle zákonných předpj,sů j,eho odsouzení mělo 
za následek ztrátu této způsobi1o'sltL. 

Napr.oti tomu ,zůstane .odsouzení vždy důvodem 
k nár.oku na náhradu škody, k r.ozvodu neb roz
luce manželské. 

Sporná může býti otázka, j,aký účinek jeví 
právní fikce na nastal.ou ztrátu právílJ dědiickéh.o 
neb na platnost vydědění, vylouoení ze společen
stvlí, .odvolání daru a pod. Správné je asi stano
visko, jež je důsledkem pods,taty instituce podmí
něného odsouzení, shora uvedené, že byl-li upLat
něn zálmnný dílsledek 'Odsouzení v tomto směru 
dříve, než b~lb uznáno, že se odls!OUz'ený osvědčiill 
C§ 8.), pak pozbYl v,inlUík Isvého práva [UadlOlbro. Nel 
stalo-U se tak do této doby, nemůže jIÍ'ž býti onen 
důsledek uplatňován ani pro dobu minUllou ;ani pro 
budoucí. 
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Význam odsuzujícíh.o rozsudku trestníh.o v pří
č1lně praejuidlicialní 'Otázky ve 'SPIO[U, 00 ťre'StJl1;ý čin sle 
Gpírajícím, p.otrvá i př,es dobu zkušebnou a soud, 
rozhodující tento slPoOr, je 'Odsuzujídím r.ozsudkem 
poclle § 268. ralk. civ. ř. s.. i na dále vázán. 

Nejdůležitější účinky jeví osvědčení se ,podmí
něně odsouzeného ovšem pro obor , práva tres.tního. 
Zde platí odsouzený zase za úplně zachovaléhoO, 

_ ač-li mu nebrání jl1né odsouzení, se všemi toho dů
s:l'edky. Pr.oto přÍ' pozdějším odsouzenlí nebude moci 
soud užíti předpisů o zpětlilosti ani tam, kde tvoří 
zvláštní kvalUfikaci tr,estní, ani kd,e je .okolností př.i
těžujícÍ. Za to by nebylo správné, aby Isoud při 
stanovena pozdějšího trestu úplně .p 'řezíral dřívější 
podmíněné odsouzení tak, že by p.ojal nabytou za
chovalost jaíko okolnost polehčující podle § 46. b), 
264. b) rak; trest. záJk. nebo § 89. uher. tr. zák. 

. Soud má přihlížeti k zachoOva~:osti jako k ethicky 
cenné skutečnoOsti a tomu by. odporovalo, kdyby, 
dávaje se s.vésti, krátkozrakým slovním ,výkladem, 
přiznaI-- tuto ethk/k.oU ' cenu i zachoOvalostÍ' pouze 
fiktivní. I 

,O pojmu osvědčení s.e podán je výklad pod § 8. 

v odst. 5. 
6. Zmlí1něné volnosti soudcovské, odsuzovati pod-

míněně, jsou dány tyt.o formální meze: 
I. Podmíněné' odls,oU'zenÍ j'e příipustn10 j'e,d1~ně tam, 

kde soOud uložil trest na penězích nebo trest na svo
bodě, nepřesahující dobu jednoho roku. 

Při ostatnlích hlavních trestech, jež zná rakouský 
2* 
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zákon, toUž při ztrátě živností, práva povolení, je 
podmíněné odsouzení vyloučeno, neboť jkh zákon 
nell.WáJdí1 

) 

liranice pro trest peněžitý stanovena není a je 
my,slitelný př~plad, žlel bude podmíněně I()Idložen ta
~ový trest i zna'čné v5T še, v praxi však so1Na ta
klOvÝ případ se naskytne. 

Byl-li však trest peněžitý uložen vedle trestu 
na svobodě jako tre'st -vedlejší, pak jeví vHv na 
otázku přípustnosti podmíněného odsouzení. Trest 
na svobodě, který je stanoven ja~o náhradní trest 
v případě nedobytnosti trestu peněžitého, nutno 
totiž přičísti k tre·stu na svobodě, který byl uložen 
jalk10 t,rlest hláJvní. Činí-li t,envo úhrn víoe než rok 
j@ podmíněné odsouzení vy,loučeno; čii11Í-lJ rok neb~ 
méně, je přípustné. 

Předpis, že je možno podmíněně odl'Ožiti trest 
na svobodě až dlO výměry jednoho r'Oku, umO'žňuje, 
aby bylo ploldlmí:nlěnéhJo odlsloluzen\í užito i v říz,ení 
'Porotním při čineoh, na něž je sÍ'anoven trest ža
láře od 5 do 10 let. Od toho sí důvodová zpráva 
'slibuje nápravu zjevu, v tomto řízení u nás nikoli 
neobvyklého, kde porota sprošťovala obžalovaného 

_ jedině proto, že trest, který soud, jsa vázán před·· 
písem § 338 tr. ř. (rak.), musil vyřknouti, se jí zdál 

1) Důvodová zpráva to odůvodňuje: "Nehle,dě 
k tomu, že jsou tresty ty namnoze zároveň opatřením 
policejním, vyžadovaným zájmy veřejnými, vyskytuje 
se tento trest obyčejně jen při zpětilosti neb opětné zpě
tilosti a tam by zpravidla beztoho nebylo možno 1)ocl
mínečného odsouzení užíti." 

2\ 

nephměřeně přísným. Nyní snad t.ento zákonu 
i spr'avedlnosti odporujídi z,jev zmizí, k~yž por~~~ 
bude věděti že 'Obžalovaný bude Slt mOCI za's(llouz~tl 
úplného od;uštění dobrým chováním. v . . ' v 

II. Podmíněné odsouzení je vylouceno, Jestl1ze 
' byl v,ilnní'k již dříve odsouzen: . 

a) 'P[O zlooiln na dlobu ,deJlší 3 mě1s\Íců1), nlebo 
b) vÍlbec pro jakýkoli jiný čin; spáchaný z po

hnutky nízk;é a \1.1.1e lče:s,t1rué2 ) 3). 

- 1) Vládní návrh uvádél d:obu 1 m,ěs~ce. - . 
2) V tomto označení pohnut~y sl~ryva se tautol?~ne. 

Pohnutka nízká je zároveň · nece,stnay ,a naopak. ,Zakoll 
převzal tyto přívlastky z volebmho radu do ObCl, bylo 
by však snad lépe, kdyby nebyl tím schválil tento do 
zákona nenáležející pleonasm. , ' 

3) Odůvodnění z důvodové zpray~: "Pfve ystan~~ 
vení je v souhlase se stanoviskem CIZ~C~ zak~nu, ktel e 
většinou připouštějí pomíněné odsou3-,en]~ 1 kdJC.~ pac~a!el 
byl již 'Před tím potrestán pr~ lehcl Cl~Y. Pn, dnesnlI~ 
stavu dosud platného rakouskeho trestl1lho prava a, pll 
různorodosti trestních zákonů rakOl}ské~? oa uherskeho, 
které namnoze v posuzování trestnych cmu se o.? sebe 
veUce .odchylují, není možno při~lížeti pouze k l?re~tup
kúm a snad i přečinúm, jak čim na P}. uhersk~y.zay~ol! 
a rakouská i 'německá osnova, nýbrz nut~o hZl C!n~l 
posouditi dle délky . přisouzeného trestu. Vlada poklada 
trest měsíčního žaláře za přim~ř~né hite,riu!? y tomto 
směru. Druhé ustanovení VyhlCUJe podmm~cne ods~u: 
zení při . takové zpěti1osti, ~ter~. l!ese znamku ur~lt~ 
sklonnosti vinníkovy k trestnym cmum, Tento s~lon J::'l 
se nejvýrazněii v pohnutce ke skutku. S~ut~k ysam muze 
býti různého druhu a nezáleží n,: ~~11!' Je-ll, prestupkem~ _ 
přečinem nebo zločinem. Osoba,. SÍltl,CI s,e Pl ace, krad~-ll 
a pak se 1)otuluje a žebrá, proJevuJe tlm na venek Je-
nom tutéž zločinnou vúli." 



22 

V ostatních případeoh předcházející odsouzení 
nebrání, aby .obžalovaný nebyl odsouzen jen pod
míněně, ba [l1Jení v zálSaldě na závadlu ani někOllli
keré předcházející , odsouzení. Ovšem bude třeb.a 
soudu zachovávati př~ osobách, které byly již plO
trestány, největší opatrn~osrti., taJkžle POIcLmín,ěné od
souzení bude u osob z.pětilých zpravidla řídkou vý
jimkou. 

V druhém odstavci \§ 2. zavádí zákon jakési 
promlčenlÍ zpětilosti tím, že stanovÍ, že předešlé od
souzení, i když je řečené povahy, není ještě samo 
o sobě překážkou podmíněnéh.o ods.ouzení, uplynu
la-I,i od něho určitá doba, která činí při přečinech ' 
a Ip ,řestupcích 5 let a při zločinech 10 let.l Počítá 'se 
d.o dne, kdy byl spáchán trestný čin, o nějž jde, 
ode dne, kdy byl trest vykonán, kdy byl .právo
pllatně pr.ominut, kdy se výkon jeho Pliomlčel ' 
(§ 120. uher. tr. zák.) nebo kdy bylo podle tohoto 
záJkona vysloveno, že se podmíněně odsouzený 
.osvědčil (§ 8.). 

l1ímto us,tanov~ním ,není !Však řečeno, že by 
soudce po uvedené době ne,směl k předešlému od
souzení hleděti, když uvažuje, má-li povoliti pod:. 
íníněný odklad tre'sltu čili nk. R.ozdíl je jen ten, že 
dokud neuplyne zmíněná doba, $oud povaHti takový 
odklad nesmí, jestliže však uplyne, je věcí úv.ahy 
soudu, má-li býti přes to podmíněného odsouzení 
užit.o. Předcházejlíd odsouzení .f tu bude zajisté pře
kážeti, svědčí-Li nový trestný čin o téže zločinné 
sklonnosti vinnikově neb o jeho nepolepšitelnosti. 
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§ 3. 
(l) Doba zkušebná počVn~, s,e dnem, k..,~y nabylo., 

právní moci usnesení, povolujlcZ odklad. Ctni rok az 
r' 1 ' ta jde-li o trest peněžitý neb o tnst :za svo
;~d: d~ šesti měsícův .. a dvě až pět let, jde-ll o trest 

větší. d V 1 v t ké 
(2) Byl-li vedle tres~u na ~vobo e u ozen va. 

irest penežitý, rozhodUje o del~e do~y zkusebn~ 
úhrn hlavního trestu a trestu nahradnzho, s~a~ove 
ného pro případ nedobytnosti trestu na penezzch. 

§ 4. 
Soud mZlže dáti podmíněně odsouzen~~o na 

dobu zkušebnou pod ochranný dozor a n;uze n:~t 
uložiti obmezení co do místa pobyt~. ~ zpusobu zz
vota. Take mu má zpravi{lla ulozztz: a~y podle 
svých sil nachradžl škodu, kterou zpusobLl, a aby 
dal zadostučinění. v v v, t 

1. Doba, nla kter:o\u\ S\oudl po.dmí~,ene Od~IOZl tflets , 
nazývá se dobou zkušebnou. Je urcena k tomu, a,?y 
odsouzený mohl v Iní prokázati, že ;;e sou~ v, ne~ 

'1'1 zVe pokud jde o něho, nem zélJpotrebl vy-nezmy 1 , 1 v, V ' , se 
konu trestu, ježto se i bez něh~ p~ epS1. I m ma " 

"dV't thl'C'ky' účinek odlozeneho trestu, kterY osve Cl e , v t' A ', e 
jako hnoZÍcÍ nehezpečÍ má stah~ uldlrzo~a 1 oIUJ~OUZI ~ 
ného před opětným pokleskem a tím ho POSllllovatl 
ve snaze po polepšení. ~ .., , b 

Doba zkušebná musí býti dústatecne dlouha, aJ Y 
účillllek ' p\QIdlmí[lěnéhlo od:soUizlenÍ potrval ~ t~ d\l\o?fltoj 
až by odlsouzený došel plného "p~zn~m ~pr~vne 
cesty, při čemž i zvyk má do urclte mlr~ ulo u, a 
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až by byla odůvo.dněna naděje, že na ní setrvá 
i když se nebude mu již o.bávati výkonu trestu. 
S to.hoto hlediska j,i ustano.ví so.ud po.dle svého. 
uvážení, js,a vázán po.uze hrarni.cemi záko.na, kter~
předpisuje, že doba zkušebná musí býti statn"o.vena 
mez,i 1--3 léty, má-li býti o.dložen trest IPeněžitv 
nebo. trest na svo.bodě do. šesti měsíců, a mezi 2-.5 

. léty, jde-li o. tres.t těžší. Byl-li vedle trestu na svo.
bo.dě ulo.žen ještě trest na penězích, sečt'e slOud trest 
na -svo.bo.dě s náhradním trestem, který byl usta
noven pro případ nedo.bytnosti trestu peněžitého, 
a vyměří dobu zkušebno.u mezi 1-3 ro.ky, činí-li 
tento. úhrn nejvýše 6 měsíců, a meii, 2-5 roky, či-

. ní -li více. 

V daných hramicích vyměří so.ud do.bu zkušebno.u 
tak, jak toho. případ vyžaduje, aby bylo. dlOsaženo. 
zmíněného účelu po.míněného odsouz.ení. Vidí-li, že 

. jde o. čin menšího. významu a že o.dso.uzený jeví 
již opravdo.vo.u sna,hu po.lepšiti se, stano.vÍ ji, trvá
ním kratším 'než tam, kdie jdle 10 skut1ek většího. 
dosahu neb o. vrinníka, na něho.ž nutno půso.biti delší 
doObu, aby si zvyknul po.řádnému živo.tu (§ 3. proy. 
nař.). 

2. Do.ba Zlkušebná počíná se dnem, kdy nabylo 
právní mo.ci usnes,ení, kterým byl po.volen po.dmí
něný o.dklad trestu, ať jjž bylo. vydáno v ro.zsudku 
nebo. samostatně (§ 7.). Odtud běží nepřetržitě až 
dlo S'véhlo klOnoe, ba pil1odUužu.j.e .se, j,esU1ž,e na jre
jím ko.nci je pro.ti o.dso.uzenému v běhu trestnlí ří-

- zení, až do. sko.,nčení to.ho.to. trestního. řízení (§ 18.). 
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Mezi vydáním zmíněnéhoO usnes~nlí a v?nem, kdy 
nabylo. právní moci, může uplyno.ut~ delsl do.ba, vale 
i ' ta jeví na podmíněné o.dso.uzení vlI-v v tQm s:neru, 
že trestný skutek, kterého SJ.1ctd .s~ c:dso.uzen~ ~o.~ 
pustí v ,té,to. dlobě, může způs Ohl tll , ze l'~dmme[lY 
.odklad trestu se odvo.lá (§ 6.). 

-3. ČastoO je zapo.třebí, aby byl odsouzený v ~o.bě 
zkuš.ebné ve s.vé snaze po. .polepšení pod!poro.va~ ~ 
aby byl uvaro.ván všeho, . CD byhJo mo.hlo. svesh 
k novému trestnému činu, zejména .oD by mu mo.h~o. 
poskytno.uti příležito.st k němu. Pro.to ustatno.iVUJ~ 
§ 4. záko.na, že soud hoO může ď.áti ~od o.chra~ny 
dozo.r a že mu může uložiti obmezem CD do. mlsta 
po.bÝtu a způso.bu života. 

O o.chranném do.zo.ru, který má ~ýti . o~souz~
nému mravní po.dporo.u na . jeho. ce'st~ k ~aprave, 
nňkoli po.licejním opatřenlím, ' bude pOJednano. pad 
§ 17. v v , 

Obmezení svobo.dy odso.uzenéh,? v }ecene~ 
směru může býti různého. druhu. V ~dy :~~ .m~~l 
býti jeho. účelem uvaro.vati odso.uzeneho. pncm 1 pn~ 
ležitosti k novému po.klesku. Při ,tom :r~ak n~sml 
jíti tak dalekoO, aby je odso.uzeny, ~oOclťo.:,al Jako 
nesnesitelný trest aneb aby mu branIly v Jeho. .za
městnání nebo. ztěžo.valy Db živu jeho a jehlO ro.d1l1Y. 

Do. rodinných po.měrů může soud přli tom za
sáhnouti, shoduje-lir s,e to. s ethiokým hJl~~iskerm. ~a
iisté nemůže brániti o.tci, aby se nevrahl ke siVym 
dětem, nebo. manželi, aby neži.l dále s,e vSvou man: 
želkou, třeba by se v tom skrývaJllO pro neho mravnll 
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nebezpečí. Není však pří'činy, aby nezakázal odsou
zenému návštěvu ve zvrhlé rodině jeho sourozence, 
deho sltrýce, bratrance a p.od., ba z určitých zá
važných důvodů bude snad m.oci se odhodlati k zá
kazu styků dítěte sle zločinnými rodi,či. Pro ml~
distvé bude musHi zákon, který důvodová zpráva 
v tom směru 'slibuje, vůbec stanoviti možnost da
lekoswhlých opatření. 

Obmezení svobody odsouzencovy mŮ'že býti ne
jen negati,vlní (zákaz něčeho), nýbrž li posítilvní (pří
Imz Ulrói~élhlO k1onání). 

V jakém směru má soud obmezÍtii svobodu od
souzencovu v konkrétním případě, musí se říditi 
tímt.o případem · samým. Zpravidla zakáže mu ná
vštěvu mí,sta, kde se mu naskytuje snadná přiíleži
tost k trestným činům nebo kde se schází sp.oleč
nost, o které se v ,tr,estním řízení přesvědčil, ž'e vy
konává na odsouzeného špatný vliv, a přikáže mu, 

-aby sI vyhledal řádné zaměstnání, ukázalo-li se, že 
zahálka h.o dovedla k poklesku. (Viz též § 4. prov. 

, nař., ktea-ý uvádá jako m,arkan1nÍ V'řírklia!dJ zákaz ho
stinců a heren.) 

4. Od obmezení svobody v 'plOsitivním směru 
nutno rozlišovati příkaz, který je zmíněn v druhé 
větě § 4. a který je ul.oženl záklOnem soudoi téměř 
ob1ig,ato'flně. \ 

Jeto příkaz náhrady šlk.odry a zadQlS~lUlČÍnění. . 

Přlíkaz tento má soud dáti odsouzenému z p r a
v i dIa, t. j. může .od něho_ upu~titi jedi!lě tam, kde 
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je t.o zvlášť odůvodněno. Neuloží tedy soudce ná
hr,wau šk oldy nelblo ~adlos tu:č'Í.n:ěnÍ, jJelS tlilže by to 
bylo s vyššího ethi.ckého hlediska nespravedlno
stí, na př. rozbil-li odsouzený někomu věc, o kterou 
ho teĎto rafinovaně obelsUl~ nebo vzal-li mu peníze, 
o něž ho zavržitelným, třeba ne tresfně postižitel
ným zpŮls.obem připnaVlĎI, a co dlo zadJoslÍ,učinění: 
žaloval-Li někdo pro urá~u na cti v poslední ahvíli 
lhůty, kdy ods.ouzený podle dosud platného rakou
skéh.o práva pro vzájemnou, třeba ještě těžší urážku 
již žalovati nemohl. 

Neuloží-li soudce p·odmíněně odsouzenému ná
hradu š~ody podle § 4., vyřkne-li však, jsa vázán 
předpisem zákona, v adhaesním řťzení k návrhu 
soukromého účastníka, že je obžalovaný p.ov,inen 
nahraditi škodu, bude v tom do Hs~'é míry právní 
nedůsledn.ost. Ta však je odůvodněna pří!p'adem a 
p.odstaty podmíněného odsouzení se nedotýká. Ne
sp~ní-IH IOdis.ouz,ený tuto svou pov~nJll.o'S!Ť, nemá to 
vliivu na otázku, ulla Sle oSiVědoil 'IČ~ ne.!) 

NáJhrladu šk.ody může soud ul.ožiti odsouzenému 
jen potud, pokud ji způsobiil a jen podle jeho sil. 

'Zejména v posledním směru nes.mí jlíti povinnost od
souzencova tak daleko, že by mu byla těžkým bře
menem, pr.o které by raději volil výk.on trestu nebo 
které by ho nutilo k tomu, aby si opatřil prost~ředky 
k 'Slplnění své povinnosti Zipůsobem nes:právným. 

1) Úkolem budoucího zákonodárství bude, aby ta
kové nesrovnalosti, tkvící v . přílišném formalismu, od-
stranil. . , 
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PrávG státu uložiti odsouzenému podle .§ 4. zá
kona náhradu škody nleblo ZJClidosnUIČlilliě:nÍ nelní vá
záno pGdmínkou, aby s.e poškozený byl př:i\poj i t 
k tre!stnÍmu řízení i1,eb ruby uraž'ený za to žáldal, 
aneb aby škoda se dalI.a v trestním rozsudku čí
selně stanovHi .. J děť zde zalSe o kriminálně politický 
prostředek, jehož ~oud uži,je, aby do'sáhl účelu pod
míněného GdslOuzení, neboť nelze popírati, že když 
odsouzený podtí konlkretnían způsobem ná~ledky 
svého činu, má to 'pro něho značný výchovný úči
nek. Musí také poznati., že mravní povinností kaž
dého, kdo spáchal křivdu, je j.i na:pr.aviti. PrlOto 
mllže soud podmíněně odsGuzenému uložiti náhradu 
Šikody, li když se poškozený k tre's~nímu řízení ne
př:i1Johl aneb byl-li odkázán se SiVým nárokem na 
POřád práva slOukromého. V přťpadě pos.léze zmí
něném bude zajisté přípustno, ,aby soud ustanovil, 
že má odsouzený nClJhraditi škodu ve výšli" ja!ká bude 
určena budoudlm rozsudkem ve 'slporu. Ovšem 
kdyby poškozený prohlásil výslovně, že náhradu 
škody nepřijme, nemohl by jJ soud podmí1něně ,od
souzenému uložiti, alle ,nebude zajiJsté intencím zá
kona odporovati, přikáže-li v takovém případě od
souzenému, aby zaplatil určitou čá'stku na něja:ký 
d'Obročinný účel. 

5. V tomto paragr,afu je ustanoveno, že soud má 
odsouzenému UllO~iti" aby nahradil škodu "podle 
svých s~ll", v paragrafu přgtím je však řečeno, že 

. výrok 10 soukromlOtprávních nárlocích odklad.em dlo- . 
tčen není. J a:ký je vzájemný poměr těchto dvou ' 
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předp"ilSů? A jak se má soud ' hledě k nim zacho
v.a'Íi, je-li nucen rozhodnouti o nároku soukromého 
účastníka uznává-li však, že síly odsouzeného ne
stačí ab; mohl zapraviti celou náhradu, kterou 
musí' přiřknouti alneb aby j,j zapravlÍl ve lhůtě, 
kterou rGzsudek zpraviidla stanoví , (v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku do 14 dnů, na Slovensku do 
15 dnů). 

Vzájemný pGměr obou předpis.ů vysvitne, uvědo
míme-l,i si, ž,e v § 4. shrnuta jsou ll'stanovení o době 
zkušebné a platná také pouze pro dobu zkušebnou 
(což se praktickým účinkem ·projevuje v § 6. č. 3.), 
kdežto § 5. stanoví tpráVlní (náslleldky výr,o!ku o plod
mměném odkladu trestu. Podle § 5. totiž je při pod
míněném odsouzení odložen trest se všem1 Sivými 
.dúsledJky a os.vědčí-li 'se odsouzený v době zku
šebné pomine trest i tyto jeho důsledky. Z toho 
jsou 'vyúaty nálloky soukromoprávní, jež byly 
v tlrelstním řfzení uroeny, z'aJjisté s modifikací, 
kterou u~talnoví soud podle § 4. pro dobu zkušeb
nou. I ) Nutl1io t,edy VyVlOlZlovati t·otIO: 

Pojme-li soud usnesení o podmíněném odkladu 
trestu dG rozsudku, upraví v· něm výrok o soukro
moprávních nárGCÍ'ch 00 do lhůty a způsobu spl~ 
nění plodle svého uvážení ve Ism.ěrru § 4. VYll1ies/l-ll 
je odldMeně a stanlovul-ti v něm jané mOlď,allity, ~e,-

1) Dlužno přiznati, že zákon by zde měl ,býti ja
snější a že bude třeba, až bude p,?j~t do chysta~e . upr~~y 
trestního zákona, v tomto bode jeho sta.novlsko Ul Cl-

· těji vyjádřiti. 
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Jmena jltn.ou lhůtu k plnění, než jak zní rozsudelk, 
pak pla,tí toto ustanovení. Lhůtou, která je 's,tano
vena v jiných zákonech, anal.ogicky pro trestní ří
zení užíVla\ruý.ch (Ina př. § 409. rak. civ. soud. řádu), 
soud vázán při tom není a může tuto lhůtu upra
viti podle své úvahy na podkladě § 4. volně. Také 
můž'e odsouzenému uložiti, ovš,em pouze pro dobu 
zkušebnou, pouze část náhrady šlmdy, kterou způ
sobil, třeba byla prokázána v celku. 

Právo soulkr.omého účas!tníka, obrátiti se pod!.e 
§ 372. rak. a § 491. uher. tr. řádu na soud civilnlí, 
jle,-Illi tímto lioznodl.t1JuHm TIielsipokojro, tím vš'ak do
toeno Inetní a tu se může státd., ~e slolud ,C\Ílv,tlní od
soudí IPodmlíněně odsouzeného, aby zaplatil náhr,adu 
škody v kratší lhůtě aneb aby ji nahradil celou. Tím 
vznikne podobná nesrovnaJost, jako o niž byla řeč 
(o tom rorv-něž platí 'plorzm 2». 

§ 5. 

(l) Odkladem trestu jsou odloženy také tresty 
vedlejší, opatření zabezpečovad i právní následky, 
které trestní zákon nebo rozsudek spojuje s odsou
zením. Výroku o náhradě útrat řízení trestního a 
o nárocích soukromoprávních se odklad nedotýká. 

(2) Výkon výroku o propadnutí věci odloží Isoud 
jedině, nebrání-li tomu zřetele veřajné nebo důle
žité zřetele soukromé. 

1. Zákon chce .odstraniti odsouzenému s cesty 
vše, 00 by mohlo býti překá:žkou j~ho nápravě. 
Proto , ustanovuje, že výrokem soudu, povolujícím 
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podmíněný odklad trestu, jsou zároveň odložellv 
i tresty vedlejší, opatření zabezpečovací i práv~í 
násl]eldky, které s odisouzenim Istp1ojuj:e trestní zákon 
nebo rozsudek. 

Aojmu zalbe~pečovacích opatření užívá zde náš 
zákon ponejprv a sankClilonule tím thoodi" kte'ré 
tento poj.em je již běžný. Tím hledí zákon již do 
hudoucnosti" kdy reforma trestního zá:kona p.o pří
kladu novějších zákonů i záJkonných osnov bude 
musHi se sys,témem zabezpečovacích opa,tření po
čítati. 

Při nedostatku zákonný,ch předpis,ů o zabezpe
čovadch opaUenÍ'Ch můžle býti sp10r o to (a v th'eorii 
tento spor j,iž je), 00 je opatřenÉm zctbezpetČlO
vacím a 00 vedlejším tres.tem, ,avšak tato neujas
něnost nemá zde významu, ježto zákon stejně od
kládá jak tresty vedlejší tak j opatření zabezpe
oova'CÍ. Zůstanou tedy 'S trestem hla'Vním odloženy 
i tresty na penězích , ztráta práv a IPovolenli, vypo
vězení a vyhoštění, uveřejlnění rozlS:udlk-u1), 'Pak po
licejní dohled a odevzdání do donucovaCí pra,covny 
nebo do polepšovny, ať jsou trestem vedlejším nebo 
opatřením zabezp1eJčoVla:CÍm. 

Pouze jediná výjimka je uČ'iněn(lj: u prOlp'adnutí 
věcí. Zde může vyžadovati veřejná bezpečno'st 

1) Vládní osnova navrhovala, aby uveřejnění odsu
zuiícího rozsudku, vyneseného k obžalobě soukromé, 
bylo odloženo ien se svolením soukromého žalobce, po
ukazuiíc v odůvodnění, že mtlŽe tu jíti o důležitý zájem 
soukromý, avšak Národní shromáždění po návrhu práv-

' ního výboru toto ustanovení škrtlo. ' 
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pří'mo, .aby nebyly vinníkovi ponechávány věci, pro
hlášené za propadlé (na př. třaskavilny, porušené 
plO'traV1ilTIY a pod.) a také Imu-sí býti respe~tován 
důležitý soukromy zájem, aby neby~ly uvolňovány 
vědí, kterými .odsouzený význačným způsobe,m po
rušil cizí práva (na př. při 'patentec:h Gll ochranných 
známkách), Proto U'~itan.ovuje zákon, že výkon vý
rOllU 10 propadnutí věci smí býti IOId,loŽioo j 'eldině 
tehdy, nebrání-li tomu zřetele veřejné nebo důle,~ité 
zřetele soukr.omé. 

2. Při podlrniněném odsouz:ení jsoIU odloŽleny též 
následky právní, které trestní zákon nebo rozsudek 
spojuje s lodsouzením. Jsou tG následky, které podle 
§ 26. rak. tr. zák. a zák ze dne 15. listopadu 1867 
č. 131. ř. z. nast'ávají ipslo iure, i které p.odle zák. 
ze dne 31. ledna 1919 č. 75. sb. z. a nař. vysLoví 
,soud v rozsudku. Podotknouti nutno, že . tyto ná
sledky jsou podle § 54. uher. tr. zák. tr,estem ve-
dlejším, jle,jž :siQIuld ulloží vŽdy v 1101Z1SIUic1lku; tento 
růzmý právní plOdkla,d je však ph p.odmíněném .od
souzenlí bez významu, neboť se projevuje stejným 
účinkem. 

Následky odsouzení jsou odloženy pouze ty, 
které stanoví zákony t r e s t n í, nikoLiv i zákony jiné 
(na př. § 1210: rak lobč. zák.). Ak ani v oboru 
práva trestního by nebyl správný extensivní výklad 
tohoto ustanovení v tom smyslu, že by na př. se 
tvrdilo, že v době zkušebné nemůže býti užito před
pi'sn § 170. rak a § 221. uher. fr. řádu o vylou
čení svědlka, odsouzeného pro křivé ,svědectvlí. Ne-
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jdeť tu o právní následky odsouzení, nýbr:ž o for
mální předpis k zabezpečení správného sou dni ctVl. 
Z toho důvodu bude soud v tomto bodě přihlížeti 
k poldmÍ'něnému odlsouz,enÍ Ipro křivé s.věde.ctví 
i v řízení VÍlvilním. 

Soud neip'otřebuje výslovně v · roz's1udku, resp. 
v usnesení podoiknouti, že sle odklád!ají též tr:esty 
vedl,ejšÍ, zabezpečoVlad opatření a právnJÍ nlásledlky 
ods.ouzení, neboť rčením "odkladem trestu js.ou od
loženy ... " je řečeno, že odklad tento nastává i,psó 
iure. Bouze při výroiku o propadnutí věci musí 
v ž d y se vys,loviti, odkládá-li výkon tohoto výroku. 
Totéž stanovisko zaujímá též prováděcí nařizení 
(§ 5,). 

3. O vlivu pOldmíněnéhlo, odklad1u t~e'stu na r~:}Z
hodnutí o soukromoprávních nárocích bylo již po
jednáno pod § 4. 

Výroku o 10m, 'že odsouzený má nahradi,ti 
útraty řízení trestního, se podmíněný odklad 
trestu nedotýká, takže, jsoú-li prohlášeny za do
bytné, ,mohou býti na odsouzeném i vymálhány. 

§ 6. 

Soud nařídí výkon trestu: 
1. objeví-li se (lodatečně} že odklifď neměl býti 

IJOdle § 2. povolen} 
2. oddal-li se odsollzený v době zkušebné nezří

zenému pití nebo hráčství} zahálčivému nebo ne
mravnému životu} 
Milo t a; Podmíněné odsouzenCa -propuštění. 3 
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3. jedná-U, ač byl napom~nut, ve vážných bo
dech proti uloženým mu obmezen~m neb odpírá--li 
bez důvodů nahraditi škodu -nebo dáti zadostučinění, 

4. byl-li -odsouzen pro zločin, spách~ný po vy
nesení rozsudku, o ,;ehož odklad jde. Byl-li odsouzen 
pro zločin jen podmíněně nebo toliko pro přečin 
nebo pro přestupek, určí soud podle povahy činu 
i podle ostatních okolností., má-li býti odložený trest 
vykonán. Ohrnný trest podle § 96. uherského trest
ního zákona vyrněřiti však nesmJ. Byl-li Ivinník od
souzen pro skutek spácháný před tVmto rozsudk~17i, 
rozhodne soud vynášeNá pozdělší rozsudek nebo 
soud imenovaný v § 518. uherského trestniho řádu 
v rnezích §§ 1. a 2. o tOPL, maN-li býti vykonány 
oba tresty či má-li býti podmíněně odložen také 
trest dodatečně přisouzený nebo trest úhrnný, jenž 
má býti ustanoven podle § 517. uherského trestního 
řádu. V -tomto !JřÍ'!Jadě pla,tí zkušebná doba, stanu
vená při pozdě/ším odsouzení nebo při určení 
úhrnného trestu, také pro odsouzení prvni. Vyná
ší-li pozdějši rozsudek soud okresní, kdežto pod
míněné odsouzení vyslovil souct sborový' nebo soud 
porotní přísluší rozhodnout o odkladu soudu sboro
-vému. b úhrnném trestu toto ustanovení neplatí. 

1. Případy, v nichž dojde k výkonu trestu, pod- -
míněně odloženého, uvádí zákon zde čtyři, z těch 
však pouze plosI.edlní třL vyplývají z podst'aty pod-
míněného odsouzení. 

Předpils pod č. 1. je k nim Ipřiřaděn pro sou
vilslost. Podle něho dojde k odvolání podmíněného 
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odsouzení, jes,tliže dodatečně vyjde na jevo, že od
lda:d trestu nem€~! bý,ti pOVlolen, protože zde neby]to 
podminlek § 2, tl. j. j-ežto !Vadilo odSiouzenému ta
kové přede,šlé jeho oIClJslOU'z,ení, které vyLučuje toto 
dobrodiní. Ostatní podminky (uvedené v §. 1.) 'zde 
zahrl1lu ty nejlsou a souď nebude mod naříld1t,ů výkon 
od1o~ené'hro . tresvu j 1eidifJIě z té p,říčiny, že ldiordatečně 
paznal, že dJůVlOldy, které j,e:j k ·jeho výroku přilmě1ly, 
byly pOfll'z,e předstírány. PrlOti takovému omylu je 
kon1eK,t.ilvem sama c1roblaJ zkušehná. -

-Výpočet případlů neosveld!č,ení se v Č. 2-4 je 
taxat1V'nÍ. 

K č. 2. nutno podotknouti, že ze styliSJace tohoto 
místa zákona je vYV1ozoVlruti, . ž'e 15: odvolání pod
míněného odkladiu tr1estu . může .doHiti jen, trvá-li 
nelSlprávné chování odsouzeného ja:kous,i dobu, aby 
bylo v~děti, ž,e odsoU'zlený s'e ocitnul skut'ečně na ' 
špatné cestě, na 'k,teré se skrývá pflOl něho l1!ebez
pečí zpětHosti. O;všem i v oj,e-dúnélý]ch 'pří'Padleoh 
mů~e soud spatřovati ódldávání. se n~elpořádnému 
ž-ivrotu, k,dryby \Snad tyto případy ISle častějt Oplat
kovaly. 

SLOiVO ,,[J.!emr,avný" nut.no vYkládati v 'užším 
smyslu po stráll1lce pohlavní, ježto v širším smysiLu 
i hráč-ství i piJjáctví j,e nemravné. 

Pod , č. 3. jle zahrI1Juta nepřís.Jušnost nařízení, 
kt'erá dal 'Soud od'slolllzenému, když mu povolil pod
míněný odlk,l.ad trestu, aJ která :stanovil te'dy jako 
podmínklu tohoto dobriQdi~ní. . 

3* 
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Z toho, že zákon nařizuj'e, alby odsouz,ený byl 
napfed! Inapom1enut, než se nařídí výkon jeho tre
stu, a že užívá slova "iednati", zlnačídho činnost 
delšíhlO trvání, .jde na j'evo, že nemá býti odldaid 
trestu odJ\norrán již při prvním nepolslechnutí. Také 
se nezdá býtL vy:louoeno, laJby SlQud své napome
nutí neopětoval, zvláště když první piíestoupení na
řízení bylo menšího výwamu. 

Nepos'uušnlOst, má-H vésti k odvolání podmíně
ného odkladu trestu, musí · .se týkati vůbe1C závaž
nÝ\0h! bQdů rnaříz'ení a nebu(de sOUid moci na pře na
ř1d1i:N výtkon tflelstu nad od:slOlulzeným, kterému z'apo
věděl hráti v karty, když sehrál ve spol,ečnosti 
nevilnnou h!ru, nebO' když se osvěžil na výle,tě v ho
strnlci takový odsouzený, jemuž byla zakázána ná
-vštěva hostLnců. Ovšem poznal-li by soud, že od
souzený t.akové p'ří.IežiJtlost,i vyhledává, aby hOiVěl 
své vášni, bude moci, napomena ho marně, i tu 
výkon trestu naříd'iti. 

Neposlušností, . definovanou 'Ploď č. 3., je také, 
vyhýbá-H se IOdsouz,ený ochrannému dozoru, pod 
který by;l dá-u .. 

Odlepř,eni náhrady škody ruebo z ad,OIs 1: u čilnění , 
. má..,H vésti k lodvolání podmíněného odkLadu trestu, 

musí býti neodůvodněné. Z toho vyplývá, že od
~ou~enému 'm,usí býti poskytnuta příležitost, aby 
Ise osprav,edlnil, prlolč neuposlechl příkazu sowc1u, a 
není důvodu nepřipu.stiti, aby sloud dal odsoUlZe
nému ještě j,edlntOu lhůtu, diOl které musí s'vé IplOvin
nosN YYlhověti. 
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V oboU! řeče.ný'ch případech (č. 2. a 3.) je p1o
viruno'St soudu k vy.dání rozkazu, alby by,l pQ,dmí~ 
ně ně odlož'ený tfle'st , vylmnán, ske ob Hgator,ní, 
avšak z toho, ,00 bylo právě vy10ž,eno, je viděti, 
že tato závaznost je ,do jilsté míry ,uvolněna. 

2. Pod č. 4. tohoto paragrafu postihulj,e zákon 
případy, ~ae byl vi\nník znovu odls\b:U'zen po ' roz
sudku, jehož odklaa byl podmínečně povo~en. Pří
padů takových se .dá mys.Iiti několik: 

a) v'inník s,páchal}: trestný ,čin ,plO tomto r'02-
lSudrou, avšak ,dříve" než usn~Slení o piodmí
[ljěném odkladu trestu nabylo právní moci, 
tedy .dřÍ\l1e, !než počaLa běžett dloba zkuš'ebná, 

b) vinník 'Spáchal takový či[L ' až v době zku
šebné, 

c) vinník s,e dOPlustil trestného čin[l již pře!d 
q;míllJě[lým rozsudkem, avšak skutek ten vy
j,de na jeVlo teprv'e po něm, buď j,eště p,řed 
počát~em doby zkušebné nebo teprve v ní. 

V'e všech těchto případech může HU o zločin, 
o přečtn neb o pJ,estupek a může znít'ř odsouzení 
podmíněně 'fnebo nepodmíněně. ' 

PDO všechny pHpa,d!y r,ozšiřuje zá~on dobu zku
šebnou 'O čas, kt,erý up,lyne IOd vynesení IUlsnesení, 
odklad povolují&ib.o, do jeho právní moci (§ 3,), 

. právě k tomu konci, a/by mohl postilm1o'lltr i činy, 
jtchž by se vinník ci/opustil v této .době. Tím je 
doba zk'llš<ebná jaksi dto ZlélJdu prodloužerrua, čiH po
číná s'e v,e skutle!čnosti pot é t 10 str á II C e již 
vyhiláš,ením rozsudku. 
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Povinnost souoo naříditi výkon podmíněně od
lože:ného tr,estu, nastává vždy, je-li vinník ne
tJ Q cl! mí n ě n ě lodsouzen pf/Ol zločill1i, kterýspáohal 
p IQ vynesení zmíněnéhJo rozsudku, ať by,l vyřknut 
jakýkoli tr,eslt. 

Znělo-li však toto druhé odsouzení (pro zločin) 
pouze podmíněně {ICJO,ž je podle § 2. v~dy mysh
teilno); .pak piosoudí soud podle povahy tohoto činu 
i po.d!te všech ols,tatních okolností, lz,e-,N plolva'žovati 
dúvěrlU, která mtÚ byla věnlOvánla\, za zklamánu b:li 
n~c, a podle toho roq;nodne, má-li býti IOtdložen;ý 
trest vykonán. Byl-il:i prvotl1lí tre-stlný čin menšího 
významu, pak zadisté Výk'Oll1i tnestu zpravdla ne
nařklí, neboť by bylo nesrovnal'ostí, aby Sli vinník 
musil IOdpykatli trlest za nepatrný přeSltupek, zaUm 
co by trest Iza zločin zůstla[1 odlož,en a odsouzení 

plO . čas,e doklO[l,ce snad! i bylo zahlazeno. Byl-l·j 
však dřívější trestný skutek závažIl1'ějšÍ, zle:jména 
svě,dČ'i1-:1i by 10 hloUlbšÍ,m -z}ooinném založení vinní
klově, pak nařídí výJkon tliestu. Tento případ hude 
však zajnsté výjimkou, nebOoť je prléli'Vdě ,uepodob:nIOo, 
že by za takových IOkoll1l0lstí byl 'soud v dl1Uhém 
případě pO\nohi1 podmíněný Oodklad trestu. 

Steljně je tlornu, byl-U v.i'l1ník lO,dsoUlz~n P!O pře
či-i1. nebo přestupek, kt,erý 'spáGhal po vynes.enJ. roz
sudku, j.ehlolž odklad byl povolen. I tu uváží soud 
podl\e všech zmíněnÝloo IOIkolnů,stí, z.da vin:ník je 

. hOtden, ,aby piOodmíněnlý odk I adl tliestu 'Potrval, či 
zda je ruutno lllJa _ něm ()Iďl!ož,e:ný trest vykonati. 
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úhrnný trelst, o kteréJm by podle § 96. uher. tr. 
zák. mohllio býti z,die uvažováno, sould 'sllOiV'enský 
vY'slovi,t~ .,llIe1smÍ, .lilebtoť jtdle o rllzné 'případy, z n~lchž 
kažldýmusí být~ s.amOostatně posuzován. Zákon pře'
jal tu jen př,ejd lpi\s, 'který p110 télJkové případy (sta
novil § 4. tr,estní l1Iovely čl. z. XXXVI. z r. 1908, 
nyní zľu§e:ný (§ 22.). 

Důsl,edkBm této samostat'l1IQlsti laJ vzájemné n:e:zá
vis losti olblou přípaldtLl te., že dojde-JH v druhém pří
padě tlaké k podmúl1iěnému ods ouZ'en í o' neuznal-li 
soud, pOVI01ivší první odlklad tre-SíIU, za Inutno na
ří dli lt,i j,eho výko\l1l, může býti stlall1lorven!a i dlvJQjí dloba 
zku:šlebná, iřeb'a! rltzného trvání, a že, j-de-H 10 dva 
rltzné 'soUlc1ly, mltve ,doHti k různému' piOlstilllPU pN 
odVlOllání podmí,n,ěného IQldildaJc1lu vrres,Ť'll (v. výklad 
pod § 8. odlst 1,). 

3. Zcéla Hnak má se však věc, vYjde-Iii na 
jevlO po vynesení rlozSiuďku, jiehož odkil'aJdl byl po
V1oLen, že viinník se dopusHl již pře,d tím trlestného 
činu. V takovém pří'Padě záklon posUlZluje věc zoela 
na podkllaldě § 265. rakoulského a § 517. IUlher'Srkého 
tr. řá,du. Wdlylby iby} bÝva~ 'Skutek dřívější znám 
v ,době prvního rozsudku, byl by o něm soud snad 
rlorzhodl na-je,dnou (§ 56. rak a § 19. uher. tr. ř.) 
a byl by s~ též usnes11, má-li Ihýti irest, za o\ba 
Č'iny na,jeďnou úJ,ožený, podmíněně odllložen čilI] niic. 

Tomu tak mUlsd býti\ la loIba činy ,mulsí sle oodio 
podlmíněnéhlO odkladiu tl1e1slÍ,u poslolllldiltř jednotně 
'i trehldy, dojcJie-N k dlocJiatečnému 100dlso\Uzení. Pro{o 
uzná-lri ,S'0lwcJI, že by byl pOIV0111Í1 podmíněný odklad 
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trestu také kdyby byl o obou čiDlech 11101JholdKyval 
nad,edlnou, 'Pak pOVlOlí oldlklad 'Ů ,tohoto druhého 
tr.estu. K:dyby Inebyl pov1011'i'l podmÉněný odklad 
neb.o kldyby soulÓet původního trestu laJ trestu, lďO
dat,ečně podle § 265. rak. tr. řá:d1u pNslouzeného, 
převyŠoval dlOlblU\ jedlnoho roku «(§ 1.), pak llIe\j,en 
že neporvo1}.í podmíněný IOldlklad dlrulhého tr'estu, ný
bliŽ nařídlí výkon i1aké tres~u prvního. A 'lna Slo
ven.sku: ISIOIUď pov.olí odlklalď úhrnného tre1stu, kt,e:n', 
vyřkne iplodle § 517. u~ier. trest. řádu, má-li za to, 
ž'e iby byl povlOliIl odkrr\élJdl, kdyby by1 , soudH oba 
čťnv najlednou; jestUže by to nebylI ulčilni.l, ~ejmén!a 
'také proto, ž,e úhrnný tre1st převyšuje ,dlabu jedinloho 
roku (§ 1.), pa~( podmíněný IOdkl!ad trestu úhrnného 
{kt,erým je absorbován i tre1st iprrvní) Inlepovolí. 

Kdežto tedy v p:řípadě, kde podmíněně odsou
zený s.e . dlOlprUlstí trestného činu po vynesení rO'z
sudku, jehlo,ž výlkůn byl odloven, může býti jeden 
z obOlU trestů (dřívější neb pozdější) odložen, za
tíln co druhý j,e vYkonán, musí v případě, kde jde 
o trestný čin s:páchla\llIÝ před tímto r'o~ls'udkem, sďí
leti trest první IOsud trestu druhého, čiU musí býti 
tresty buď oba vykonány neb oba odloženy. 

j<SI~illjli od~ioženy oba, ,pak pll'atí zkuš<ehná d;olb!a, 
kter:ou soud v}nsloví při pozdějším 10ldslouzení, také 
pro odsoll'zlelní dřívější. 

J estliž'e 10 podmíněném odsoíl1zen~ rozhodl soud 
jiný; než ten, který pozd'ěji rozhloduje o činu, před 
tím spáchaném, pak přísluší zmíněné rozthodnutí 
o odkladlu neb o výkonu obou trestů SIOru1dlu, který 

/ 
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vynesl pozdější mlZ'sudek, a j ,d:e-,t~ O trest úhrnný, 
,sloudu, kt,erý stanovil tentO' úhrnný tl1est (§ 518. 
uher. tr. ř.). POiU'z,e t,ehdy, vynesl-Iii pQzdější roz
sudek podle trestníhlO řádu fIa.lkOIUISkéhO' soud 
okrlesní a 'Podmíněné OIdisouzení ,vysil,ovi.l sloud SbO'
rový nebo soud porotlllÍ, pří'sluší nO'zhodnout:iJ o· IOld
kté1Jdu nelb o výkonu obQlili trelsltů slOuldu shorovému. 
O úhrnném trestu tOtlO ustaJ.1Jovení neplatí; soud, 
který stan.ovil taJkový trest, rozh.oduje vždy sám, 
má-Ji býti O'dložen či vyklO'nán. 

Na .otázku, je-li steljný účinek spojen též s od.l-
souzením podlmíněně ocl.SlouZ'OOléhO' v cizině, nutno 
j,e na pocLklélJdJě pňeldlpi,sů §§ 36. raJk. a 7. a 8. uher. ' 
tr. řádu O'dp.ověděti záplOlfině. Oba zákony platnost 
cizích rozsudků neu2náV1a'jí a prottO rozhO"dujídm 
z,de bude t,eprve yÝsled'ek tr.e:stnílbJo řízení, za,ve
deného soudy r'epubli'ky. 

Zbývá ještě O'tázka, jaJký je v tomto směru po
měr 'rozsudku, vynesenéhO' ,soudem v Celchách, na 
MO'ravě a ve Sliezsku, a roztSlll'dku soudu, ležícího 
na SIO've:nsku, a je-li ,možnO' také TI nich užíti právě 
vYlož.enýc:h předpisů § 6. č. 4. 

Otázkou touto je nadhO'zen problém velice 
, těžký) jejž nelze rozřeštti na podkladě obOlU: plat

ných trestních řádů, kt,eré ovš<em dnešní poměry 
pliedvídati ·nemohly. Oba tyto řády, vyrosge na 
dvo'jité půdě říše rakousko-uherské, pokládlaly 
druho!U polovinu říše za cizinu a podle tlOho naklá-

_ da1,y s rozsudky, ta~n 'VynesenÝmi,. Toto stanlD<
vi1siko zvrátilo se ovšem utvořením jednotné repu-
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bLiky českosl;ovemsrké a Slovensko proti Čechám, 
Moravě a SIIE.~zsku a Če,chy, Mlorava a SlezskO' Pflo1ti 
Sllov,ensku nejsou již ,cizinou. Proto r.o~sudlek, vy
daný v j1edJné část:il, platí i~ v části druhé a o trestl
ných ailtllecn občaJI1ú, přísliuštlých do obcí, které I.eŽí 
v druhé část~ reipubl,i.ky, nelze užíti předpisú 10 CÍI
zindch. 

NaJplioti tomu však nelze neulznaN, že zústa,l~ 
- v liepubilWce dvojí 100bba'st právní, kt'erá se vzáj,emně 

stýká jen v několika má,10 bodech~' ut\nořelllých 
novými záklOny republ1iky. Mimo tyto s.iry;čné bo,ďy 
~i zústávél'jí obě tyto oblLastli, právní vzájlemně úplně 
ciZÍ, plonecháv-ilJjíce si . své individtuelní zvLáštnost!i. 
M.ís.ib ,nebo zaměňo,va:tli . tyto zvláš.truolstlD neblO 
v jedné oblast1 odstraňoV'aM to, CIO Icharakter!i\sude 
oblast ,drwhou, nelili mo.žtnlO a odlporoVlaao by zása
dám, na nkhž spočívá právltltí řáJd\ kažlďlé lolblas:ti, ne
hledě ani na překážky prark'ŤŮcké. Proto sk1ut'ek, Slpá
chaný v dlruhé p.rávní části 'f'ťlPlubllirky, nutno ,p!OISU>
zovati podl/e zák10nú této ČáISlU, j"Slou-l,t míriruější, 'a -

'aJbYClhom se vrMili k na:ší otázoe - př~ pOIcI:míruěném 
odsouzení bu.dlolu sloludy v obou právnich -oblastech 
posuzovati svúj případ s.amos.tatně, berl()lu/ce IOvš<em 
za zákla:d svéhlOi 'rozhodnutí Pf10 ně závaznoUl sku
tečruost, že obža:llov,aJný Ibyl 'SOIudem d!l"Iuhé oblasti 
od/soilzen. Uzna~-ilii t,edlY n)Clj př. soudi v ČecháClh U11a. 

pOIdmíněnJý odklad tres.tu a dopusbD-lli -se pak odJ
souz'ený na Sloven1sku př,ečinu, přihlédnle s.oud S:110-

ven'slkÝ při úvcuze, má-li . užíti pmva podmLlliěného 
odlsouz1ení, k onomu prvém'll! odlslOuzenÍ, a soud! 
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český rozhodne, má-li pro tenno př,eči1n naříditi vý
kon trestu odlllOiženého. R.ozhodne-Ji! se soud s,l\o
v1enský také tre:st podmíněině odl\ožiti, lSitanlolVÍ si, 
dJo/bu zk'ušebnlo:u i pioldlmínky od'kla\dJu úplně IsamlQ
stat,nlě, zatím oQ zůsfává y platnosti i zk,uŠ"ebná 
doba, kterou uJrč.iI sOlUd čelslký, i'esťliže ne,Ulzna'l za 
mitlllo nařídth výklOn fre lstu. 1

) 

§ 7. 
(1) O podmíněném odsouzení rozhodule soud 

. !J"vn/D stolice, v porotním řízení soudní dvůr po
rotní. 

(2) Výrok tento budiž zpravidla pOlat do roz
sádku. Není-li to možno, na 1Jř. proto, že je nutno 
konati setření, nebo že se objeví !Jo(řeba rozhod
tzOllt o IJodmťněném odsouzení teprve po rozsudku 
vyšší stolice, rozhodne soud usnesením ve veřei
ném sedění podle zásad platných pro hlavní lí
čení. 

(3) Výrok o podmíněném odkladu trestu je 
podroben tSlmž opravným prosťředktun, jako vý
rok o trestu. 

1. Při ptodlminěné.m oďsou~ení jde o soudcov
s:ký vý'rok, který jle závislý na přímém o~obním 
dOjmu sO'Uldlcovu. Tímto poznatkem pone,chává zá
klon vž,dy Iroz,hodnutí o 'Podmíněném Od~SOuiZe'llí 
sloudUJ pnvlllí stlOrr~ce, Ji. když nastala nutnost U'va~ 

1) Bylo by lépe, kdyby se 'by! zákon výslovně do." 
tknul ,i této otázky, iak to učinil II souclú vojenskýcr 
(~ 21.). . 
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ž10vati 10 něm následkem rozsuldJku vyšší stoli'Oe 
bu ď pr1oto, že ta teprve vinníka odsoudila, bu ď že 
mu snížila tr'est na mír'UI, při U1Jíž je plOdle § 1. možný 
podmíněný odklad 'trestu. 

V pOľiotním říz'ení přísluší rlOzhodnutí soudnímu 
dlv10ru PlOrotním,u~ 

2. Pří svém IrlQOZIhiodlnutí l1Jení ISloud vazan ná
vrhem stran a· může P'Ovo'Hti p10dmíněný odklad 
trestu ,j z mod úřední. Na no slo(udartl~ se' dá jedln/ak 
z toho, že zákon nlilkd'e. -návrh za poldlmLnku ne,.. 
k,laďe, jednak z p01Vahy tétlo insHu:ce, která přihlíží 
k ú6eiIlu trestu a opírá 'Se 10 poznání, že 's výklOnu 
trlestu může Islejíti, j'e-H tohoto účel:u jinak dosa
ženo. Praktkké VYUlžlití tohoto p()lznání nemůž'e 
býti č.ilněno závd,slým na nahodi'lé skiUtečnosti, byl-li 
podám. pří:sJ1ušný ~návrh nebO' má-oH obžalovalný dlol
statečné věJdlo'mosti 10' právu, jehož se mLlže dlovo
laJti. 

3. VÝľiok o. Piodmíněném odsouzení má býti zpra
vidlia pojat do rozsudku. Zákon zd1e nemll!uví p101Ulze 
o povolujícím výroku, nýbrž, jak j,dle na jlevo 
z textul 1. i 2. ordlsltavc.e, vůbec O' r'Ozhodnutí 10 pod
mJněném odls.ouz,enÍ. Z toho nutno vY"lodlúU, jaik také 
činí prloiVoq;ovací nařízení (§ 4J, že do rozsudku 
mus,í být[ podat 'Onen výrok, 'v k:dyž áím je zamít
nut návrh, a:by byl povoIlen podmíněný IO'dklad 
tr'estu. Ovšem, když návrh podán nebyl a soud ne
vidí příčiny, aby užilI ,práva trest IQidlložiti, není 
třeba čIniti o tom v mz'sudku zmínku. 

:, 
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00 do formy :má rozhodnutí o podimí'něném 
odkla.dJu trest.u podle § 4. pllováděcího naříz.ení býti 
uve,deno na klOnci ná,llezu a v ďůvodech má býti 
udáno, jaké sklUtečnOIs.ti' plOdle zákona odúvodňuii 
podmíněné odsouzení a proč výkonu triestu po rlo
zumu soudu není zaploltřebí; byl-Hli zamít.nut ná
vrh nla povolení pO'dmíněného odsouzení, budiž uve
d1eln/o, proč je v'É11iníkovi toto (dO'brodiní odlpíráno a 
je-Li toho ďůvodem, Žle vinlllík /slpácha'l čin, pro který 
byl dříve odsQlu~len, z 'Pohnutek nízkých a nečest
n~kh (l§ 2. zák.), prloč uznává Isoud tuto. kvalifikad. 

4. Někdy nebuld1e soudu mo'žlflo r/olzhJodniouti 
() podmíněném oldsolUrzení hned' při rúzsudku. Bu1de 
tak z pravi.dlla., kde skončí jednální při j :eJd,~ném hlav
ním Učení, při němž s,e teprve obj,evil'o, ž·e může 
bý,ti pbdlmí:nlěný o.dk.lad tfiestu vzat v úva!hu, nebo 
'tam, kde nutnost rozho!dn'OuN se objeví set teprve 
po TlOziSlUdlku vyšší instla'nce. • V takových příp1adech rozhodne SlOud' usnese-
ním, když byl věc prlojedlnal ve veř,ejném sedění. 
Toto v,eřejné sedění j,e novota, fež .není známa 
žádnému z naškh t:t1estních řádů. 1 ) Zákon 00 něm 
neuvádí nic jiného, než že má býti pT1ovedlenlO 
podle zá's'ad, platnÝlch pro hlavní líčení, tledy podle 
zá'sad, U\71edlený1oh v § 228. a d1alšíah .rak a § 293. 
tl dlcul'ší'oh uher. tr. řáldu. 

1) Dílvodová zpráva: "Tímto' opatřením opouští sice 
osnova pÍldu trťfstního řádu rakouského i uherského, 
.avšak dociluje tím dobrých výsledků hlavního líčení. 
aniž je vázána na jeho formality." 
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Z tloho, že Sle d.ěje výsllo,vná zmÍ11Ika pouze tO zá
sél'dách, dlužnO' usuzovati, ž,e pro t'oto sedě/ní ne
platí 'plod'mbnější předlpi~sy formální o hlavním lí
čení, nýbrž pouze př,edpisy záklél'dlní, tlOltilž: že je.d
nání je zpravi/dll1a veř'etlné a ústní, ž'e je říďí ,před
seda, ve má blýti' oldlspuzený vys]e,chnu,t, Žle mají 
býti eventuelně proveld/eny důkazy, že má s.traJlliám 
býti dána možnost '}Jodlart:.i 'návrhy, jakož t před
pisy tO sllože11lí a pioTé\Jdě 'soud/u, o P1~o,t'bkolování, 
o p'ľ'ovelďení jednání v nepřítomruolsti oldlsOIuzeného ' 
a 10 za'sltoupení odslOuzeného obhájcem. 

5. O IOpravných pl'loistředckh proH l"ozhloldruutí 
SIOIUldu 10 podlmínéném lodlkl'ad'u trestu stanoví § 7. 
pOUlze, ž'e rlOz.ruodln:utí to j,e poďnobe:nlo týmž OlPrav
ným _ prostĎedkům _ ja~o vÝ;l'o!k \) trestu. 

Aby bylo_ pmoz,uměllio tomuto 'Stručnému ulsta
l1iOIV'enÍ, nutno nolzváži1i předlpis.Y 10 opravnýdh pro
stře,ddoh plrot!i: výtoku o tres,tu s hlediska poď
s t a ty piolďmín ěnéhlo loldlslOU zení. 

Výrlok o plOIdlmín~n:ém IOdsolUlZ,ein[ může oldpo,r,o
vla,ti zák,onu v 'dlvojím směru: 

a) může povoliti plodlrníhén.ý odklad trestu, ač 
zde není podstatných diŮvlOdů podLe § 1., 
aneb mŮŽle takový odkI:aď odle'příti, ač takové 
důvloldly ,pno něj mluví, 

b) múže povto1iN piodlrníněný oďkillCl!d, ač-j,e !podle 
§ 2. zákQi11lně llIepříplustlllÝ. 

PřípaJdiďruhý je přímým porušením zálkona a 
'rovná se úplně nezachování s'azby tre'sltní, usta-
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llJOVielné v zálk10nJě a překl10čení 'praV1omoioi" kter:ou 
záJkon plOsky,tmj,e soudu. Je tedy věcným důvodem 
zmate'čnlOsti, jak dej uvádlějí §§ 281. č. 11. a 344. 
Č. 12. rakouskéhO' a § 385. č. 2. uherského tr. řá,dlu .. 
Z tohlO Thá's,te~diu'je, že v tlomuo pří,padě jiSl ou pří
p:Ulsltny ony oprlawné prostředky, které zná lPří
slušný trestní řád, ať je l'IoznDdl1lutí pojato dio 110Z
s'uldlku tl1lebo vydáno zvlášť, te,dry v řízení před sbo.
rovýmt sOlUdy zmateční stížnost podle rak. tr. o ř. 
(§ 281.) a odlvolání podle iUh'er. tr.· ř. (§ 382.), v ří
zení ,pře,d ISlollldy iplDrotním'i zmateční 'stíŽ'nlost 
(§ 344. rak. 'Ťr. ř. a .§ 29. :uhrer. ntov'el:y 10i lptorotních 

, so,udle,ch ,Čil. 'záJk!L. XIII. z r. 1914) a v řízení p1řed 
sOlud:y okH~lsními odvolání (§ 468. raka § 547. 
uher,.- tr. ř.). 

O ,Případiě :p[)Tním" zmíněném po,d~. ah se tres,tní 
řáldly př!úrozeně llie,zm~ňují. Jie otázka, má-IIi s'e nlaú 
Ulžiti oněch míSit tr,estníoh řádů, klClle S.e mluví 
o tom, že 'Soud zmírnil nebo IzaměniJ tr:elst, záklO
nem pře.d!eps,aJný, ač zde dllYlOdlu ,pro to n1ebylo, 

. anelb ž,e toru()lt'O z:mÍ'rnění Inebo záměny t,relsltu ne-o 
povoNl, ač byUo v záklOně odŮV10dněl1Jo, či'H mtOlžno-'N 
zde mlluKriJti o dJŮVlOdlu, prlO který j,e přípustné od
vo1ání plod/lIe. §§ 283 .. , 345. a 464. rak. tres,t. ř. a o.d'
v101áu,í, resp. zmaneČlní stížnost poldtlle §§ 382. (385. 
č. 3.) a 547. uher. tr. ř. a § 29. :uh.elr. nov. ID slolU
dech ,pO[ o tní ch. 

Shoda těchtlO případú je jen zdánlivá fl! v,pod:
statě j.de o zcela různé útvary právní i různou čin
niolst soudcovskou. 
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PN plOd1míněném oldlslOuzení má býb od výkonu 
trestu zatím vůbec upuštěno, jež,t'0 soud' se do-

, mnívá, že účelu tre:stlll ·diosáhne jinak; pohnutkou 
jehlo výroku je tedy zřetel kr&m'inálně-·poliíůcký; 
Naproti tomu však jde u práva zmírňlOlVacíhJo rue'b 
zaměňovadlro· pouzle o otázku, jlaký tr·est j,e přiJmě
řený zavilnění rpoviJ1likoV'u, tedy o problém, ř,eši
te;!lniý se stanovilska poměru viny a trelstu. Při pod
míněném lodSlou2'ení soudl volně .uvažuje zákonné 
důvody, při užití práva zmírňovacího nebo zamé
ňovadho je však vázán dlO,sti přesnými př.edpitS,y 
zálrona. 

ByLo Ib~ ,pyloto ZlaijliJs~é výklaJdle'm násd1lným, kldtyby 
Sle, mělo ,u~í,t.i důvocliů podl:e § 283. nak. a § 385. 
č. 3. uher. tr. ř. all1a~og,i.cky i pro případl porušení 
u1staoov,ení § 1. našeho zákona. Případ tento je 
úplně samostatný a j·ežto není možno z j,Ímého vý
slovného př,edpisu trestního řádlu vyvoditi op*, 
sluší o Iněm tvrditi, ~e optl1alVné'ruo prostředku prioti 
němu nenlÍ. 

Tloto stanovisko ostatně je zřejmě v1e Ishodě 
s ' tím, jak zákon hledí na Čiru101St soudlu při podmí
něném lOdJsouz·ení. Jak j[ž bylllo řečeno, předává 
'rozhodnutí 10 podmíněném odkladllli trestu soudu 
prvnímu proto, že uzn.ává, že je plOl výtce z~
Viislo na přímém, a ,olslObinÍ'm dojmu slOudcovu. Je 
jen důsleldkem tohoto přesvědčení, když nechoe 
př~pu.stiti, aby úsudek soudu ,lépe ~nf<or,movaného 
přezklOumával soud, poznavší losobnost v.jJl1níkovn 
j~llI zběžně nebo pOlUlZe Ipodl,e spisu. 
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Jle tedy odvolání z výroku o podmíněném od, 
souzení, pokud by se OIpÍra!l'OpiOulZ,e o § 1. tohoto 
zákona, v říz,ení podllle rak. tr. řádu úplně vylou
čeno- a ro'vn.ěž zmateční stížnost v řízlení před 
soudy plo[lotními pod~l'e Ulher. tr. řádJu. Odvolání 
v řízení př·ed Is.lovenskými sborovými souldy a 
tamějšLmi '6lo/Udy ' lob',esnímD je ·však pří'pulstno, ale 
nilioli pf10 zmíněný ,duvod, nýbrž pro z:v1!áštnolst 
uherského tr. řádlu~ kt,erý v §§ 382. a 547. ·př~pouští 
v tomto dvojtÍm řízení odl\nolání vůhe,c Pl10U výroku 
rozsudkovému. Že odvoláruí mus,í tu být,] arnalogicky 
připuštěnlo p'ři výroku 10 ploldmíně[lém odlklaldlUi trestu 
]o. tehdy, byl-li vyřknlllt v,e zvláštním Us,nles,e1nÍ, jle 
př.1f1olZJeno; opačný výkbélid by byl úzkoplfs.ým for
maJHsmem, přehlíž'ejíCÍ<m věc, a oplírajícím s'e 
o nahlodli,lý fakt, že při rozslJ.lJd!ktul nebyly dány ještě ' 
tormální potd!míl1lky, 'a!by ,soudl mohl oneru výrok 
hned uči'niti. 

Tu ~se opě:t setJkáváme s rozporem 'mez,i dů
sbedky, plynoucími z .jednotného znění téhož zá
kona, na ,SllOry,ellllsku nra j1e.ctné straně a v C5chá,ch, 
na Moravě a ve Sllez.sku na straně 'drU'hé, tato ne
sr:ovlllaJost však, SipOČíViajk na 1různé plodlstattě dvolu 
růz'l1ýtoh právních útvarů, se nedá odstraniti dříve, 
než Inastane unM,ikaJce i lobojího formállního práva. 

6. Pokud jde o porvi\nlllosti 'I1!eb obm1eZlelní, kt,ere 
uložil soud odsouzenému podle §- 4., nutno tvr
di,ti, že v C.echách, nla Moravě a ve S~elzsklUi P[iOti 

takovému ,UISIl.1leS'8ll1í soudln,ímu je s.amostatný 
oprvl1IÝ prosltřetdek vyloučen, j.ežrto kriomě oprav-
M i lot a, Podmíněné odsouzení a propuštění. 4 
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ného prlolstped!ku, jakémIU je podroben výrok 
o tJ1els.tu, zá:~Oin ]jiného pl1olS'tř1eidku neuvádí a rak. 
tr,elstnÍ řáJdJ S/amostatnéstížnosti nlezná. Na Sloven
sku je všaJk mOŽAllIo taJk,o,vému usnes1ení OIdpori(wati 
.s~íŽi11Jostí, která j:e podl1e všeo!beClného IUISltalllov~ní 
. §§ 378. a 564. uher. trestního řádlu :příplustná proti 
každému USl1JeiSlelJÚ sOiuldlnímu všude, kďe ne:ní vý-
slliovně vYloučena. 

-§ 8. 

(l) Výkon odloženého trestu nařídí soud, který 
určil dobu zkušebnou. O tom se usnese ve 
veřejném sedění (§ 7.), když byl vyšetřil věc a 
vyslechl veřejného žalobce a, šlo-li o žalobu sou
kromou, i žalobce soukromého. Žádá-li o to ža
lobce i odsouzený, může býti veřejnost vyloučena. 

(2) V takovém sedění učiní soud také po uply
nutí doby zkušebné usnesení o tOl11:, zda se odsou
zený v době té osvědčil, jestliže neúznal za sou
hlasu veřejného žalobce v sedění neveřelném, že se 
tak stalo. 

(3) Do těchto usnesení lze si stěžovati II soudu 
vyšší stolice s účinkem ·odkladným. 

(4) Uzná-li soud, ze se podmíněně odsouzený 
osvědčil, vydá mu na jeho žádost o tOln vysvěd-
čení. 

1. TeII1Ito piara'gr(ljf nejprve ustooovuj1e., k,terý :S\O'11OI 

je přís!lušný usnésti sle, že má býti vykonán trest, 
plO1dlmín:ěně od:LOIŽleilllÝ. . 
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Jde-Li 10 j,ediné olds<ouz;'ení, nečiní věc lOb tíží. Můž,e 
všaJk s,e 'iploldife § 6. č. 4. vyskytnlo1uti, že diva :sloUldy 
pOViol'tly podimíněný odklad tr1elsrt:!u . Pro takový 
připélJdJ UJstanrorvulj/e § 8., ž'e naříditi výkoll1J hestu' ná
leží tomlU SlOuld\UI, kt/elrÝ určiJ dlobu zkuš1ehn)ou . 

Podllle tlOho, C'O by110 řlečenlO POlď § 6., s1:uší rlO

zeznávati, š/lo"-h tu 10 tr.es,tn~ an,' jeh/ož 'Se dopustil 
vi:rmík pia ,svém pOldmíněném piflOlpuštění nlebo 
pr~edl ním: 

y oilllom pří;PlélJdě ]'SOIU nu diva výroky soudní, 
u moož obOlu hyl rvýkOtt'!i podlmíněně odllrož,en. Klaždy 
z Inlích j,e samost'atný a cLe 'ÍlUre na sobě ne,záviJs'!:ý. 
Proto 'se ťaJké u'SilllelSle každlý tSlOuldi ol výkonlU 0'91110-" 
žené'hio trelstu ·sam1olsltatlllé. Tu by se mohlo státi, 
ve pro tutéž 'P'ří~inru jedellll soud' odivlOlá podmínJěrll'Ý 
OId!k~ald trestu, d'nuhý však nilkom. Ovšem, ' pl:axe 
bUldle mUkSlWi pro Idlobro věd dbá ti toho, aby vážnlolst 
př1e1di IS()Iuldln~ctví,m a dlůvěra v ]Ieho správíIlIOst ta
koVÝm ,nozplor1em il1leltrpěla, ,a Ihuld!e na obou /SOIU

dech, alby s'e v těcht'O - IOst'at'11ě zajlisté vzácných 
- ,pří'P'adielch dlohlodny na s!poliečném pios,tUpiu. 

, Jinak j,e t'OilllU v d\rlUihém případlě, kde š10 o po
z:dější odlslouzenÍ pro čilf1, který by] spáchán př,ed 
pOldlmíněným I()ldlSOIUz,ením. Tu je r1ozhodlnutí ro tre!Slt
ném činu, Slpách:aném ·dříve, jen dbplňrkem rozhOld!
nu1í o čiml plozdě,jším, ba pod:le uherskéhlO trest
ního řádiu oba VÝrio,l{y, stano'Vící tresty Zla! oba 
činy, piozbudbu pl,atnlos1tř tím, žle sle vylslo:v( ttest 
úhrnalJÝ_ Zde pll:atí d10ba zkuš'ebná, ktleflolu ulr'Čn 'SIou1d 
vynesší poz,dější rozsudek, nebo soud vy,slovivší 

4'" 
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trest úhrnný. Proto také j.e1dilně tyto soudy: v Ce
ahá ch , na M10ravě a ve Slezsk,u \soud, vynes,ší po
z.dějŠí rozsudek (ač-Iii nlejrde 10 předlllost soudu sbo
riového podl,e\' 'předp1su § 6. č. 4. v předposlední 
větě), a na S]ovensku soud, uznavší - na tr~:SI~ 
úhrnný, jlsou přís}.ušiny, /aby pm;hlodlly o adtVolam 
podmíněnéhiO odJdadru rt~e'Stnl. _ 

-2. Soud usnáší se lOl výkoil1JU tr1elstlu z ~oc~ 
úřední. Návrhu veřejnéhro žalobce k torruu zapotrebl 
není. Ovšrem V1eřleaniÝ žallolhoe má právol, návrh ta
kový učiniti a proto prlOváděd n!ařízení (§ 12.) 
ukládá 'soudili aby uvěd10mill 'státnH~o zástupce 
10 [1)epříznlivých zlprávách, které ,cLosltane o chování 
podmí11Jěn,ě OIďsouz:enéhlo , alby třeba mohl podl~~:i 
návrh na výkon tr,estu, kdyby sloud l1ezakl1ocJ.ř 
z mlOd Úř,edh'Í. 

3. SOIUId usnesle sle o; výkonu old[oženéhJo tl1estu 
Víe veřejném S1edffillÍ. V příčtiil1ě něhla 'Odvnlává se 
zákon na § 7. aj 'prrlatí tu tedy také) CIO tam bylo 
řeč:elno. 

SOlUd mus.í vě·c vyšetňilti, t. j. zjdlsNN skutelčnOlst, 
kt,elrá jre důvod1em, pro který má být.i pod'míněln}T 
odklad tre'stu odvolán. Vyšetřoo'Í tlO stane se zpra
vildla před veřej,niÝm seděním, alle! V i něm lolclení 
soud jeho výsl'edlky nebo rprovedle plo,třebné dúkazy 
podle z á'sla'd , p~atných pro prúvoďlní řízeni hlav-
ního př,eříčení (§ 7.). . -

Odso'llzlenémtu plOsky,trmta jle přnevitost, aby se 
obháHl v,e v,eřeiném sle,děnlÍ. Zároveň však musí 
slOud ~ys,lechnlouti vleř'ejného žalO'boe a dloš10-li 

0-

. \ 
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' k podmíněnému . od,slolUz'ooí na ža.LOIbu s,olUkt1omou~ 
ve~dile něho i žalobce Sloukroméhioo ProhlášenlÍ to
houn, ve než á,dlá , alby byl Í'rleSlt vyklOil1án, nemlohlllQ 
by ovšem :SOUldl váza1i, lJ1iebloť nlejdle tUl j11Ž to zájem 
s oukll1omý , nýbrž Úl zájem státu, aby byl vYkonán 
trest, ktlerý SIO'UId' vYřknul. Také však anli~ pl1ohlá
šeln~ Vlelř,ejnéhlo žalobCle totbotlO ob!S1ahu (illysH.telno 
ovšem jen theoretkky) by nemohllo zabrániti 
s'olllldlu, aby il1lellllaříd!i!l výkon trestu, ,neboť soud tu, 
j.wk bylo ř:ečerruo, j'edlná z povinnosti úřední, aniž 
je mu k tOmlUl zapotřebí návrhul. 

Z dÚVlodlů praktkkých sle dloPor1Učuje, aby stC).ud 
v obsHce oznámil slollikl"omému žall1olbci, o,č, jd!e, a 
aby mu poIdI01kil1ud" že budle iédlnJáno be'Z něho, ne
d)ostaví-l~ s,e, -'oož ITI leůidlploTUtie žádinému z naširch 
tr,esŤnÍtCh řádu ani zákontu. 

J • 

4.. Prř Víeřeinéml s~dlění múž'e (nliklOlHv: mu'sO 
soulcl vy'JlouIČli~i Vlelř:ejll1ů1st, žádá-li 'O to ' odsouzený 
i žallohc:e (lveřlejný vždy a sloukr1om:ý tam, wde jle 
přibrán v,edlte žal.ohoe veřejného). Verdllle tohlo! ,múžte 
všwk ISIOIJ1Id! vyl;oučiti' , veřejnost také z dlůvodiů ' §§ 
229. rak a 293. uher. tr. ř., neboť pro veř,ejné ste
dění rpla1í z,áslady, jimiž se říidí hlavní přeUčení. 

5. ' V druhém odls~l'wci § 8. ploj:ednává záklOn 
I() příp aJdlu , kdle se plodlmílllěruě odlslouzelný byl 
osvědlčil. 

Co je osvědčením se, zákon neuvádí, a proto 
od1p1ověď na .otázku, kdy s.e tak ISltlalo, nutno 
vyvlQ~oVlaJti úsudkem z opaku § 6. Tam j'e ulsta
n1ov,en'O, kdy má soud odVloffati ploiVo)liený p1odmí-
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,n:ěný Oldlkaidl trestu. Nedoj,d~e-U , k tomu, aby slOu;d 
nařLdiť yÝÍklOn 101dlllOženéhlO tre!stLlJ z lďůvodu č. 2.-3. 
(př1í,pa,d Č. 1. s'em nenáleží, jak bylo :pod § 6. 'Odst. 1. 
podotknuto), dlužno za to míti, že odsouzený ne
zavdal k tomu příčiny, čilí že se Gsvědčli1~ 

Ovšem tatlo dlomnlěnka nemu1sí sesihloldlovatli 
s piraV1dbu. Miůž,e se státi, že odSlOtUZelnÝ v chobě 
zkušeblD/é taklO.vOlu! přílČilnlU za:vd1al, ,avšak 'sGu,d se 
o ~ottn il1leldiověděli. Má'me t!U 'Íleldly zase co čůnli,ti 
s právní fikcÍ, MerolU S~0e zákon zlleli,mě 'l1levyslo
vuje, kte:rá vš~ .př'ece v něm j,e ·skryta. 

By\llo Ihy však pochybnlo, dlomníva1'i 'se, ž'e UC.l'
nek této fikoe .se ·pI110j·eví 'ibneldl, jalkmmle Ulpl'Yll!u!l'a 
dloba zku!šebná, aruiž v ní byllo nařízeno VykofllaH 
trest. Z us'tamiOiVlení zákona, že soud' má (v po
c,hybnloISlui) llozholdlnlOIUi:Í1 o otázce osvědčení 'Sle ve 
veř,e!jném sedlěnÍ, v němž vyšetří věc a vYsI·e,chnle 
žalloboe1), jdlel nlat jevo, že soudl může OId1vGlat:ú oid.
kI.aq) trestu ,jteš 'Í<ě ,po dloibě ZkiUŠleiblné, když 'dříve, 
než rozhodl, že 's.e old'slolUlzle:niÝ IOlS'VědlČlill, dloldatečně 
zvěděl' o dlůvo1d!u, pro k~erý měl býti trest vykonán. 

'Bralktkkým d,ůsllledkem tohlo je, že SIOIUICll pia: upliY
nutí dolby vkiUšebné, v niž nedloMo k výklOrtlu tnes.tu, 
bude vkoumat, zavdal-li oldlslOtuzený v době Zk'11-
š,eblné příči\nJu k odlvollání odlklJadu trestu" či-!i i za 

3.) Ze ve veřejném sedění i tu má soud rozhodnouti, 
když vyšetřil věc a vyslechl žalobce, ' plyne ze slova 
"takový" ("v takovém se'dění ... ") v úvodu druhého od
sta vce § 8., jímž se pojí k odstavci prvním u, kde je 
totéž předepsáno pro podobné veřejné sedění. 
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pomooi zmíněné fikce právní: zda se od'sou,zený 
olsV'ědčil či ll'elO'svědlčil. 

Neldloipus~lul-,~i 'S!e ničeho takového v dlotbě zku
šehrué, luzná, žle sle IOlsvědJČlil, Hnak naří.dí výk,oln 
t'r,elS tlU'. 

Při tom zkoumá chování odlslou.ve'11éhlo pouz!e 
, V' dlobě ~kušebné; jeho C'l:lJování v čase od 'klOrtlce 

dJoJby zku§eb:né až >db ohvíl!e, kdy vydá uSll'es~elTIí, 
k~erý,m mlu př1ilzná, že se i()lsvěďčit; i'e jtž nleIiOZ
hloldJné ICll nlellnů~e být'ů duvactlem k výklOllIU t~eSltu. 

Tato Úvalha vš ,ak ne:smf vésti' k ÚSllUdlku, že by 
byl soud povinen ,počkati s rozhodnutí1m, má-li 
l1laJřÍICliH~ výkon oc11ložellléhlo treSltiu, a,ž na :klonec dJoby 
zkluš,ebné, 'Zlejména tam, k.de jd1e, o Ipouhý způsob 
života vin:ll'Íklova (§ 6. č. 2. a 3.). BUIc1e zajlilsté uva
žovati, je-,m z,de >d1ůvocL ik odvolál1lÍ Ipo>dlmí.r1JěnéhlO: 
IOdklaldlU trestu, lihinleld, j'alkrrni:1ie .sle IdJolVí, Žle oc1sou
zellllÝ necholVá 'se tlaJk, jak mu byl'o UnožertllO (třeba 
přes IdlanolU vý.s.haihu) a, 's\ezná-~1, ž,e j:e k tOImU zá
konný dŮVlO,d, Inlaří[ďí vÝkO/n treSltu~ Inlehlledě k tom'u, 
že zk,uš,eblfLá ,doba j 'eš.tě ne:slkončillla. 

6. Že Ise oldlS.oulZ\elrtý OIsvěd!čull, vyřlklnle S/OIUldJ, uve
d\enÝ ,pod č. 1., ýždly v Ulsnle:slení ' ), k1dyž ll'p,lynu,la 

1) Důvodová zpráva: "Konstatování, že podmínečně 
odsouzený se osvědčil, zůstavuie osnova soudu. Je si 
vědoma, že usnesení o tom bude. často ,p'ouhou forma- ' 
litou, přece však od něho nemůže upustiti tak, aby spo
jovala účinek osvědčení se s prostým uplynutím doby 
zkušebn{ ipsa lege. Tento úóinek zasahuje totiž příliš 
daleko, než aby bylo možno zůstaviti jej větší nebo 
menší měrou náhodě, byla-li doba zkušebná a chování 
odsouzeného v ní řádně vedeno v evidenci." 
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doba zk,ušeJbJná. J ak s~ má pn tom piočÍnatli usta-
l1!o.vuje pociJrobně,h § 12. pI1ov. naří,zení. ' 

S výrohlem kons'tatuHdm, Žie Ise odlslQluzený 
O. sv ěidlčiI , je Ispojen pod:l1e § 1. účiJnJek, Žle s.e o od
souzeném p'okláJdlá za tOl, ' že nebyl Oidsollizen. 

Očinek fell nastává vepr.ve tímto vÝXIO~e~ který 
má proto. pOVlahJu konstituÍ'ďvnt 

Snaha, vyhověti spr ave,dl[}Jo.sti , přiměla však 
záko.nodárce, aby účiiunost výro.km toho v druhém 
odstavci § 18. obm'ezil a zachytil ještě --asPo.ň těžší 
případy, v nkhž by nebyI: s~ud tento. výro.k vy- " 
slo.vil, kdyby bYlI ~n:al pravý sltav věci. O tom vi~ 
výkLaldy pod § 18. 

7. USineslelllí, že /sle o!dsioluzený osvědlčvl, můž·e ;se 
státi dvo.jím způiSobem: v sedění neveřejném nebo. 
v s.edění veřejném. 

V seldlění neveřejném může vy;dati soudl toto 
usn:esení, jesHiže j'e (v senátě) většina sOUldců pro' 
ně a j:estliže 's ním veiíejll1Ý žalobce so.uhlasí. J estLiJže 
však má Po.lchybnlOls.vi laJl1Je!b j,elstHž,e veřejný ža-
1-o.bce odepř,e dáN souhlas, musí býťv věc plf'Ojed
nána v'e v,eř'eljném sedění, kdie jre odsouzenému po
skytnuta m()~nl()st o.bháNti s'e. Také zde musí být.i 
s.lyšen so.ukro.mý žalob-ce, šlo-li o. věc s o.ukfJ0111IOfU. 

8. Do. zmíněných usnesení lobo.jího. druhu: toho., 
kterým byllO uznáno, že sle odso.uzený osvědlČřl 
i toho, kterým byl llIa/řízen výko.n odLoženého tre~ 
.stu, mo.žno. podati do. 8 dnů (§ 20.) stížnost k soudlu 
vYššÍ sto.lice, tedy do usnesení okresního. soudlu 
u sboro.vého s~rudlu I. instance adJo Ulsnesení sbo-
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. ro.vé'ho sou dUl I. instaJt1ce k lshoro.vému So.udu II. ill1!
'stanoe. DalŠÍ o.pravný pr'Ostředek je vy~oučen, oož 
je zleljméJna v souhlase sle zásadou §§ 378. a 546. 
uher. tT. řádlu. 

Z pOVl~hy věci vYplývá, ~e_ do usnesení, kterÝm 
byl na.řízen viTkon trestu, může 'si stěžovat.i _OIdslou
zený (nebo j,ehio blíZCÍ příiSll/ušníoi, jmenloiVamÍ 
v § 20.), a dlO UismeS1e1l1J, 'Mmž bylo, u~ná!l1lO, že se 
oďsouz'ený o.svědčil, veřejný žalloboe, aneb, šlo-li 
IQ žalo.bu soukromou, ve,drl'e něho. i ža;lo.bcle soú
kI1omý. 

Možnlost tako.vá má úČĎn/ek odkladný, t. j. ].1a

říz,ený výkon trestu nesmí býN provedlen, a práv/ní 
úč,i,nky, které lspojuje 'záko.n s osvědčením se, za
tím leště ne'll!a'S~áVlatií. 

UZ1ná-illf slOu/d právoplatně, že se O'dsouvený 
'Osvědčil, vYdlá mu o. tom na j.ehlo žádlOlst vys.věd
Čení. 

§ 9. 

(1) Nařízením bude určeno, jakým způsobem 
budou vedeny v patrnosti tresty, podmíněně od
ložené. 

(2) Do záznamú o trestech směií býti takové 
tresty zapsány teprve, až došlo k jeiich výkonu. 

(3) Pokud lhůta zkušebná neuplynula, smí býti 
podána z/Jráva o podmíněném odsouzení pouze 
soudu,- jiným, úřadům však fedině, lde-li o udělent 
místa ve veřejné službě. Podati zprávu po lhůtě 
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zkušebné je dovoleno jedině soudu, zavede-li se 
trestní řízení proti podmíněně odsouzenému. 

(4) Ve lhůtě zkušebné je podmíněně odsouzený 
/Jovinen vyjeviti své odsouzení pouze na otázku 
soudu. -

1. ZáSla/diou v zá'kloluě obsa~elnJou j:e, ~e pOdL 
míněné odlslOUlzlení má piotkud! ,možnlo zůstatI uta

. jeruo před vleřejnlOstí ' a že odlsoruzle:ný má zůs'tati 
ochráněn př,elďe vším, CIO' by moh[o múti nepříznivý 
vmv lila jehlO po,lep,Š'ení. 

Proto ntelsmÍ být,i trelst, .podmí,néntě OId[lOžený, 
zapsán 'll úřaldu, vedioudho t:r.eSlt.n:í re.jlsltřik1 ), Ido to
hoto rejstříku (záZllllamu o treISJŤJeJch). Dolkud Inleluply
nu~a dlolba zkušebná, sm'í .býti. o něm plOIdanla 
zpráv,a POIU'Z.e SlolUldhlr 'belz obmezeind, j'ilným úřadům 
vŠ'ak ] 'edlině tam, kde }dJe 10 tlO1, aby bYLo odsouze
nému rudéten!O místo ve veř'ej'llé slllužbě. Zákon tu 
chrání vinníka a,Ž plO hraJnid, dlané dul>eŽi.tými zájmy 
veřejnými. 

Po lhůtě zkušebné zpráva o podlm~něném old
si()u~eni (o němž platí j.i;ž hlkce IPlfáVilllÍ, ~et se lÍ:e
stal'o) ' může být~ p0'dána j 'e,dlilně Sl0'UdJUJ a to 'j,eště 
pOlllze v , tr.estním /íz:ení, které jle zav,edeno protil 

1) V Čechách , na Moravě a ve Slezsku je to státní 
zastupitelstvo (min. nař. z 8. pr.osince 1897 č. 47 věst.) 
a pro cizince min isterstvo spravedlnosti. , Na Slovensku 
čeká tato věc na novou úpravu, n~boť v Uhrách byl 
zaveden ústřední úřid trestního rei stříku v Budapešti. 
Prováděčí nařízení k tomuto zákonu určilo, aby zatím 
byly zprávy o podmíněném odsouzení zasílány úř,adům 
obecním (§ 8.) . 
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tomu, k,db b~l pladmíněně OIdlsOIUlz/enl, I~dle ]~ zna
l'ost tohoto (fakta .dliHežitá 'pro otázku, má-li bý ti 
il11lstit'Ulce podmíněného odlslOllllzení ,znovu ,užito čih 
nnc, ja;k1ož i pna lotázku dlodat:ečného o ctvlO.Iání od
kLa1d1u trestu podle § 18. zák,o)l1;a. , 

V t lrle\SltnÍm říz'etní, z~vedlelném .proN jli!11é OISIOibě, 
pak v říz:eni c~vi:lnjm a na požáldání ]Inn!ých úňadú 
'než -soudů ifl'esmí úřad, ve!Ci<oud zázna'my 1.0 tr;estech, 
pOldl<llti z těchto Izáznamů zprávu. 

Tím <ovŠlem Inletn:í r~IČl~lnIOl, ž,e v tak'o:výoh pnpa
dielch . slO'L1Jd lD,eb jiný úř,~d n e/smí s/i IOpatřirti Zlnal10st 
o IOIdlslOluz1ení jilným zpúSOIble!ln, na př. vyžáldláním 
si slptisů, čehož bude z·ejm·énlal zapotř,ebÍ, kdle j.e za
ž1alován Isou!kpomOtpráVlI1lí náJnok, IOIPÍrlajíd Is,e ' o čin 
tr.estný ne:b o odso:uzelní. 

. ' 2. Př'edpůs.y o tlom, jakým ~půSl0'benn Imiají býH 
\r.edeI11IY V patlrruo:sltt tirelslty, pOldlmíněll1Jě odLožené 
(!OdJSit. 1. § 9.), byly vydány v §§ 8.-10. p·rIOlVád,ě
cího naJřizlenÍ. POldUe D1ich jsou podmíněná oldsoll.l
z.e!ní vetdle:na v lPaiJrruOlsŤ!1 jletd\lliak Ul s Oiuldu, kdie jSIOlu 
za;plislorvárua dlo z,vlášunÍho ·seznlamll.l, ],e!Cilnalk lil úřaldů, 
ved!otucÍoh zázlDlamy I() tillelste,ch (v,iz plOZlDi. 1.). Také 
na tr.e1Sm1ílCh ISlPilsech VYZll1lélJčí se iJ)OdlmínJěné OIdISIOIU
zení a konec zkuŠlelbné dloby nápa,dným způsobem. 

3,. V pIOls~eld\ním OId1stavoi § .9. dlotknu'l !se zákon 
_ otá'zky, pokud le vi,nník pOVtinen vyj,evitli své plO!Cil
míněné od:s'QU'zen1í, 'Podlobl1Jě, jaJk no uovnt1 zákon 
o zahlazlení odlsouzení ze ,dne 21. bř,e,ZI!1la 1918 Č. 
108 ř. z. 
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J'akmHe uply.ne d:oba z;lwšehná, }e úp,lně spro
štěn povil1lnosti, tOlto své odsouzení prozraditi ~ tam, 
kdle! by to Ihylla j1eho piov,i~nnJostí. Tomrrl IOVŠ1em nutn:o 
roz'uměH pokUldJ jde o ISlvěldlki~ tak, ž,e tenl nemu!sí 
udati, ž'e byl podmíněně 'IOId!slouzerr, pouz'e při! vý
slechu o svý,ch OIsobnÍch date,ch, ŽJe však tak IUlči,I]iti 
musÍ, kJdyž je vyslýchán o vědí samé a jeho odlsou
ziení j,e 'S JnÍ v ISlouvis'lOlSN. 

Dokud neUlplYl1lula dioba zk:uš'eJbná, je IplOldlm'Í
ně.ně oldJSlouzleflJÝ povilinen vyjlevi~r své IOIdlsout'bení 
pouze v ř~ení sloUldnÍm, nE~oH vŠ'ak v ří~elní pře.d 
jlunými úřady. 

4. To, co bylo v ,předJeš1lfýclh od'SltaiVddh řečeno 
o soudlul, platí zajilsté InJa SrolVe.nsku i ° úň(ljd1u ISipráv
ním, :pokud je čÍIl}[1 lým jaJko soud pol,j,cejlllÍ. 

II. 

POdmíněné propu·štění. 

§ 10. 
. Odpykal-li I si ten, kdo byl odsouzen k trestu 

na svobodě delšímu jednoho roku, dvě třetiny tre
stu, nejtnéně však rok a kdo byl odsouzen na do
životí, nejméně patnáct let, budiž podmíněně pro
puštěn na svobodu, jestliže se. dá souditi, že se 
bude na svobodě řádně chovati. Při tom budiž vzato 
v úvahu zejména jeho clwvánv v trestu, pak pře
dešlý způsob života, je/za povaha a poměry, jež 
ho čekají na svobodě. 

1. Podmíněné prIOpulštěll1!P) je článk,em v IPro
gre,SlilVním sys,témlu výkooo tr'estnÍho, jaklO jsou jimi 
přecbJOIdJnlé ústavy tr.e!stní, zavedené v § 16. zákona. 

1) Z důvodové zprávy: "Jako druhý díl osnovy jsou 
zařaděna ustanovení o podmínečném propuštění. Orga
nicky tato Jnstituce s podmínečným odsouzením však 
nesouvisí. Podmínečné odsouzení je dobrodiní, kterého . 
se dostává odsouzenému z důvodů, hodných zvláštního 
zření, a kterým se mu umožňuje,. aby se polepšil bez 
trestu. Naproti tomu podmínečné propuštění má základ 
svůj v poznání, že účel trestu. totiž polepšení odsou
ze'ného, byl dosažen již dříve, než trest se ukončí, a že 
je tedy zbytečno déle jej vykonávati, čili že trest. pů
vodně soudem vyslovený, byl stanoven zbytečně dlou
hým trváním.'" 
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Zálťežlí v tom, ž'e ~e:-'NI odílVlodlněmJéIJ InaJC1lěj lel, že se 
odlsouzený budle řáJC1~něchioV'ati na svobodě, mú'že 
bým na zkou.šku propuštěn, Spllní-l1i nlalděH, dlo něho 
k:taJd1e\niOlu , plllaltí jeho tre:st za odpyka,n,ý, Hnak se 
zbytek na [1)ětm d\old:atečně vyk'ol1!á, 

. 2. Po dlobOJJě j a/kl() ploldmín ě'DJé oidls du\z ení je i \pod
míněné PI101Pu§tě'ní POIdlro!belnJo formálnímu obmle
zenÍ. Je přípUlStIDlo pouz'e u tr,elstÍt. 11Ia sivlO'bOldlě ,ďel
ších - llO\ku, U irestÍl kratších je záklQlI1 vyDulČ'uje 
z lďÍlVlOldlu" ]Iejž urvád,í d'ÍlVlOidJOvá zlpráva k v~áJdlnJ 
os.nově, že 'přť tJ.'le:stu kratším nelz,e t.r,elsrUa\l1ice 'DIa 
tlolrilk poznati, alby mu m'Olh~a býti vtělnlCNáha piO,- ' 
třebná IdÍlvěra, Cli že kromé tlolho kratší tlr le:st Sle :nle
hodí k t O1m u, aby z anecluul . u \pir ovilD,illloe t rVlal1 Ý 

úóineU<: 
Z téh!ož dÍlvOldiu Ulst,anov'llfi,e zákon, že ~e is:vé,ho 

tres.tu musí Sti tr1elstane.c, rríá-.1:i býH podmíněné P[IQ
puštěn, o.d\pyklalť~ la:spoú ,divě tře'Íilny, -nejméně však 
rlOk 1), a by;]-,l',i 1O!dlslOulZ<en I1Ia dJoŽlivortí, tuejméně 
patnácte llet. \ 

Tato hraltlJ~oe u ,trelstu dočasného h:~ dJo jús,té míry 
neJ~praV1eKjJ11ivostí, [\Ia př. tam, ~de byl někdlo oď
souZ!e.n dlo žalář,e na ,dlobu jlen o málo ďlelší než na 
rok. Téťk bY11-1l!i něk(~o 10Id:soUIZ,eln IDla 13 měsúců, 
můž'e bý;M pr:o\plmštěn 'teprve plO !r1oce, právě taJk, 

1) Z dúvo,c1ové zprávy:"Dobou touto se poií podmí
nečné ,propuštění k podmínečnému odsouzení a nevzniká 
mezi nimi mezera, v níž by se vyskytovali provjnHci, 
kteří nemohou býti účastni ani této, ani oné výhody, 
jak je tomu na př. i v uherském zákoně," 
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]Iako t'en, kld10 by,I od\soiU~e[)J na 15 mélsíců nebo jako 
kldlo byl odlslOuzleln Dia půl dlnuhéhlo rlolku. Ka~ďý zá
klOn, kte:rý stalDov-Í urČlité meze, nlettnúže se ve 
svých d!ůlsi1ledldch uvarrlolVati jélikés:i ne:s,rovrual1o:stil 

nechce~l,i zabíhaJtt dia nlehelzp,ečlDé a Iklusé k,a's,U'ilsUk:Y: 
V p'~a~l bUlde nlU,tlno, alby kOImLse, ktelrá bu dle: 10: plrlo
PiU~te:nI roz~!dlovatJi, beidl~vě ulVáž,iůla~ není-lŮJ p:ro
spech, kot'ery ]'e p1o!d!mÍlněIDiým prtOlplulŠtěním tres,taJrwi 
POls:kY~OIV(álD, vyvážen, 'Dle-li dokonce !pfekonán Inle
pnospec'hem, ktlelrÝ ' prto něho ]eží v břemlem dloby 
zkušebné.· 

Od\pykánlÍoh1 zmÍ-něné čáls,tli tre)stiU .d\llulžlDlo roz
ú:něti jehlo výkon plOlda'e 'Pl1edlplilsú záJk1onntc:h, jež 
~us:ta:ly p,e~tk~lJlilty. ~,~, kldie podnie těc.bto . př'eldipii lsÍl 
Jev zalpo cltavana Ulrallta doba dia VÝlklOlnu tnelstu ~DJa 
pr. p,d vSlamlOrvaz:bě 'podllle § 4, zák. z 1 dlubnéIJ 1872 
c. 43. · 1', z. iI1l~bo ph započítávání va'Z1by podle 
§ 55 .. a) flak a § 94, udlle:r. tr. zák.), mÍlžie býti tr:e
s~anl~lc p~OId\m]něině p['lo(piUšrtěn, jlakmťlle IOd1pyka\11 zmí
nenOlu ca:t tr~lstu 'Podle těchto předlpis,Íl, třeba by 
ve Islkutle'C'I1IOIS.ÍIl vykonaný tr:elst i toNk lešrtě neČiindl. 

v' yJnk~ll1lá,:aj~-lli.se v lSiOlulV'j,sUlo s tli IdtVa trésty, u'lo
zel?,e rU~iDc~~ml' ~zSiu!dlky, mÍlže ' Ise na'skytntOtuti 
tO!azik.a, ]e-lll mo,zno !plosluzolVatli je ,co dia výměry 
preldle'Pl~a?,é pro plOldmíně,né pr,o!piUŠltěnÍ, z.a }elddlD/ 
Odl~oved na tu,to otázlkm musí zníti zálporlně" Iledia 
by sllov ~o troest, kt,erý byl IUllož'e\l1J po!dll'e § 265, rak, 
t~~!e's,t. radiu , (~bdl~tečně, n:~blQť t,u ]'e tI1elslt y.ľa:srt:lně je
dIIDlY, a~laJIOtgllcky trlels~IU uh finfl'emU :ploldll!e § 96, uheľ, 
tre,st zakona. 
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3. Podlminěné propuštění muze býti povoDeno 
jedllině talmvému t1restanci., který vzlbu:zuj1e důvod
IlJOU naději, ž,e se bude na srV1obodlě řádně ahovati. 

Co dlo pojmu řádného chován.í · odkazuje 's'e na 
v'ývod;y pOldl § 1. \odlst. 3. "Řádlné chůvánlí" znla
metná ~de tottéž, co "plořá.dlný ž.jvot" v § 1. a me:zi 
tím~o chováním a diflvodem ploldm1íněné'ho ,priO'P'U
štěnlÍ j1e rovněž příČlilnlná 'SOIUIV'Í'sl]ost, takže by mohl 
§ 10. obsahovatli pOldobtný dodlaJt,ek jlako § 1., toUž, 
že má býti trestanec pr10puštěn na Is:vobodlu:, j.estltiž'e 

. sle da Sloluldlitli, že 'se bude na 'svobodě řádně chJo
vaJti "a ž,e nuldÍž výkonu zbytku trestlu neJní zapo'
třelbí". Také zde po,žlaldluj.e záklon na trestanci více, 
než j'en alby Sle již nedoplU1sti.l treSltného, či\uu, a 
plodmíněné pmpuštění podJobnlě jalk:io p10ldmíněné 
odJsouz.eJnÍ pnoj1elV11je s.e tUl svou snahou, uzpůsobiti 
další chlování trestandovo, jako význačný činit,el 
Sloc.iáJnL 

Prameny, z,e kte'rých může býti če1rpána ' na
děj1 el, že trestaJnelc s.e bude na 'Svobodě řádlně cho
vati, uiVá-dí zákon pří k 1 a ·dJ e 'ID, stanově, že má 
býti vz.ato v úvahu zle1jména chování tr,estanooiV'O 
v trestlu,' pak pfe1dešlý způsob jeho života, j1eh:o p1o
vaha a poměry, j,e,ž ho čekají na svobodě. 

P.odlohně, jak je tomu pN :Ploldmíněném OIdlslOu
zení (vilz výklad PlOd § 1. odst 3.) , vyžadtuje se, 
ť8.by v š 'el c h TI Y tyto okolnolsN ml,uvily p\ro propu
štění. Při tom pře'dlešlý ZPllsob ž.jvota Ť'restanclova 
a j.ebopova!hta budlOlu padati na váh:u potud, ve z nilch 
logkky hude nutno Ulsuzovati, z,dla j;imi trestane,c 
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neprojevi,I takolvé zffiooiruné skllony, které v trestu 
(tř.eba přísnější kázní Illlebo nle1dlOls,tatk1em příleži,to
sti) zůstaly potil:ač-e:ny, 'al,e při' Vlollnosrti zlaiSle . 'sle 
moho'u uplatnVt'i. Poměry, kt.eré čerkladí treslt-ance 
na svobodě, jsou Idůležiiitry proto, že v niich se může 
skrývaltli TIlebe~pečí zpětillo\s~L. Bylo by zaj.~s.té n'e
účdné, anlO nebe'zlpečné, 'PIro'PUls~lit~ z.liolč!Ín,ce 
o němž j.e Hsrt!o, '~e :s,e vrátí ;do 'z:llOciJnlnéhlo pflo
stiíedJí, na př. dia své rodiny, a upad!nle tak zasle 
dů ,poměrů, v nitChž vzmiknlull jehlO' zlliO'či!n. Ovšem 
na jiUlsl~i'ční správě butdle, pOtsrtlairati Isle o to,a'by ty,to 
Plomery !samy o sobě plolku1d mložno nebyly pře
kážkou podmíněného propuštění, zejlména tam, kde 
jde pouze 10 ·exi:stelllční plodlmín!ky. Proto také' naři
ZlŮlje § 22. plrováděcíhlo 'nařízeni, že klom,ilsle:, . kt,erá 
tf.etstaJI1Jce propusltí, má sle IPlOIstar:artL o ilO1, aby 
mobil na s:voboldJě řádně žHffi ta ipOOt3Ně se živitL 

4. Podmíněné prK:lipuštění můž,e sesrtáti buď na 
žáJd/oist treSnatnICloV'U, buď z m'oci úřední (v. § 15. ' 
prov. nař.). 

Na rozdll OleI! poldlmínénéhlO oldlsIOlu!Z'ell1Í, kde 
v § 1. se :vyjadřude zákon ~ormlolu potelnlOÍállní 
("m ů Ž le odložd~,ř") už'irtlo je pNI Plod1míněném pro
puštění formy aJpodrrktick-é ("b u I(]j ,L ž podmíněně 
propuštěn"). Z toho plynle dV10ljí důsl1ed;ek: 

a) tlfE~sfanec má přímo pJráN'n~ InáJrok, aby byl 
propuštěn, jSOiu.JEE ~d:e zákonné P10Id!mún'ky, a 

b) trestanec ,může bý,ti prap'uštěn proti své 
vMi. 

M i lot a, Podmíněné odsouzení a propuštění. 5 

II 
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Závěr, že trestanec múže býti propuštěn i když 
tomUi !l1:e,choe, je po výtoe jen theOtret,~cký. V prax!i 
bude zadisté zpravidla jeho odpor příČInOU, pro kte,. 
rou komise, která rozhoduje o IPodmíněném propu
šťění, tohoto op'atř,ení neužije. Nebudeť se moci do
mnívati, že trestanec se bude 'na svobodě řádně 
chovati, když je na snadě. obava, že by snahou po 
návratu se mohl dáti svésti k ,tomu, aby co nejdříve 
porušil povinnosti, které jsou mu uloženy po ' dobu 
zkušebnou, ba aby spáchal i čin trestný. To bude 
mJíti význam hlavně tarm, kde je nevylkonaný zbytek 
trestu v nlepoměJu k dlObě zk.uš'ebné, a klde by 
pr:otio TIOIulha tres'tarucova 'zbav,1ti slel břemene dlOby , 
zkušerbné skrývala v slobě ruebezpečí, že !se .'rue-
os;yědčí. . 

Proto ' blude pravid'1em propoušt.ění k žádoiSti 
trestancově nebo s j,eho souhl'a)slem. 

PJiolVáděéí nařízení (§§ 15. a 16.) ukládá povin
n01st řed'Ílt,etli trestruÍiCe, .a!by nlaJvrhtoval k podmíně
nému propuštění trelSíta:noe, II ndchž jsolU s,pJněny 
zákonné podmínky, a členúm komise, která 10 ,prlO
puštění I1<Y.zhodlujle, aby pO'z'rmH lo\slobně takové tre
stance, kteří si v nejbližší době IOdpykají část 
tr'estu, po klteré by mohli býN podmíněně propu
štěrui. 

§ 11. 
(1) Zkušebna doba rovna se zbytku trestu, není 

však kratší dVOll let. U doživotně odsouzeného činí 
deset let. 
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(2) Podmíněně propuštěný může býti dán na 
dobu zkušebnou pod ochranný dozor, také mll mo
izOll býti uložena obmezení co do núlsta PlObytu a 
zPl1sobu života. 

1. Jak u podmíněného odsouzení, i zde sta
Uloví zákon dlobu zkJu~ebnJo'll, po kterou má propu
štěný ,prO'kázcvti, :oda byla správná dom:něn:ka Pjľo
pusUvší ho komi lse3 že ,se v trestu polepšil a že na 
dále se bude řádně chovati·. 

Zkiuš.ebná Idloba musí taJké zdle JbrýtJi Idlo's'ta1,ečně 
d~ouhou, aby ethic:ký ú6i'neik proipuštění Sjel 'stal 
trvalým. Záklon tu :však fllepřilh!líží Hž k inldiilv1diu
aniJté ipřípaJdJu, jako u ptoďmÍlněného odls<Y.UiZe,ní, nýbrž 
th~eJdlí !pouze IIlJa tnes1, pok1lá,d1aje jej Zjal spJoa\ehHvé 
rněří,tko aruŤ1slOoilá'lního zaUložení trJestanc!Ova a tím 
,i za aurtomatkký ukaZJa:tel času, jehož }e zapotřebí, 
aby dlolbré vý,s~eJdJky, kterých bylo u tpe,s,téljnoe do
'S'a~EmlO, poftrvaly Ji na dále. 

Proto určuje zákJOn, že Zlkušebná dJoba j;e tak 
. dllouhá, kiolllik činí nevykonaný zbyt'elk tf'es~ru. Po
něva/až by sle 'VšaJk ,molMo stáťt ;ll trestů knaltškh 
neb u trestů, při nichž docház~ k propuštění tepJrve 
v POIzdějším stadJiu, žie by zkušelbtná doba by,I.a t,u 
pJříliš krátkou, stanovil dodatek, že zkušebná doba 
nesmí č'initi méně, než dvě léta. U doživotně od
souzeného, kde 'o :obytku trestu nelze IOvšem mluviti, 
určil ji 10 léty. 

2. Zkušebná doba počíná se okamžikem, kdy tre
sťcune,c Je Pll1olpruŠ'těn, a končí, ~dy h'nak by skonči~l 
tPeJSlt, kdyby hyl skutečně vYkonán, resp. u(p!l,y-

5* 
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nutím IC1VlOU llet u zby,tků trestů, které byly kratší 
této dlOby, nebo 15 .let u dlož,irvotně Oidislou~enébJO. 

TIa1m, kde se rlOvná z:kuŠlebná doba zbytku 
tl'1eIStu, končí dlolblOru, jíž by ,~ki{)[16Cl trest, kdyby byll 
vykonán podle všeobe,cných PJlavidel. 

~kr{t.oelllí tI1e'sltlu 'samovazblotu zdle nlepadá ' 
v úvalw Ú kJdyby ,sw tr1els.tal1Jec podLe § 2. zák. ze 
dne 1. dubna 1872 č. 43. ř. zák. odpykával celý 
tre'st v !SlalII1!ovaz:hě), j'ežtlo taro výhoda je přizná
vána ploldllle § 4. tOlhlotD .zákona j.en ,při pio/čítání sku-
tečně vykonaného trestu. r 

. 3. Ochlranný dlozor, k,tieo:ý; ilnůž,e k\QIm~s\e pIiolPU
štěntí PloV101llujicí, llJad tlfieSltanoem nařídlilti podlobně 
jako soud Illiad podlmíněně odlsoUlzeným, má zvýšený, 
vý~nlam a bUlde mÍlnlo nohoto o:patř,ení ča:stěj~ u~í
Vlatti, než pN pÓdlmÍJt1Jooém loIdlsloruze[Jjí. Jak důvodlová 
zpráva k vládní OIsnlOlVě :podotýká, l.e'ží pro tne!Srtan:ce 
v počáteční ,dlobě jehlO Isvobody největší nebez.pelčí 
zpěti10sti a proto bude častěji nutno usnadniti mu 
mravní podporou ochraJunrého d\OZlOl1'ce plíeohod 
z vázanosti trestanecké do volnosti svobodného 
člověka. 

4. Podlm~l1jě!ně Ipropuštěnému mohou býti ulo
želna ,po dOlbu zkUlš,ebnou podobná IOIbmeZlení co dio 
mÍ'sta pobytu a způsobu života, jako podmlíněně od
sou~enémru a vývody tam uvedlené ('pod § 3. odst. 
3.) pLatí i zde. 

Náhradu škody a zadostučinění netřeba ~de 
bráti v úVaJhu a zákon sle ID ndlch též nez,mi!ňuJ'e. 
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§ 12. 
(1) O podmíněném, propuštění rozhoduje komise 

C,komise pro podll1Íněné propuštění z trestu") 
zřízená u sborového soudu, v jehož obvodě si tre~ 
stanec trest odp'ykává. Skládá se ze dvou soudců 
tohoto sborového ,soudu a ze státního zástupce, 
ustanoveného u tohoto soudu. 

(2) Komise se usnáší za předsednictví člena, 
který je pořadvm úředním nejstarší. Rozhoduje vět
šinou hlasů" když byla vyšetřila věc. Trestanci 
oznámí před tím vše, co 'svědčí proti ' jeho pro
puštěnv, aby se mohl obhájiti . 

(3) Soudce a jejich náhradníky určí presidium 
vrchního soudu zemského nebo presidiuTn soudní 
tabule na dobu iednoho kalendářního roku. 

§ 13. 
(1) Do zamítavého usnesení může si trestanec 

stěžovati u ministerstva spravedlnosti, které roz
hoduje s konečnou platností. 

(2) Byla-li žádost zamítnuta, nemůže býti po
dána znovu ,dříve, než po roce. 

r. O tom, má-li býti trestanec p~dmíněně pro
puštěn z 'tl1e1stu, Towodluje zvláštní klOlmĚse. Ofiai
elní náJz1elv j.ejí j:e "Komise pro podlmíněJl1t prlOlplli-
štění 'z tr.estu". '. . 

Zřidlí sle li ka~dlého Is!borlOvéhiD sloUldlu první st1Ql
IliC/e, v j'ehlož obV1odě !/eží .s.arrnostatll1iá tr,elStnlÍloe nebo 
v j.e}llož vězn~Cli IS/e ,odlpy1kávajIÍ tresty delší růku 
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('§ 13. pifOrv. llIaJř.). J e-,1ÍI v obyodJ.~ '~oih!o to ,sorwdJu ,s ~: 
mostaJuná trestlna'ce a vy;kolI1avaUl-ll Ise tr,esty deUsl 
rolku také v jehlO ISlOlUldinlÍ věZ1ndd, Uls,taI1l0vÍ se .pro 
oha ty1to trestní ústavy ~omi:se j<eidl~ná. , 

Skládá 'Se ze dvou ,soudcll tohoto sboroveho 
,soudu la ze státního zástupce, llst~nove?~h? o t~
hoto soudu. Vedle soudců usta~~vl S~ .. l JeJich n~~ 
hradníci; státní zástupce se mu ze dat,l z~stouPlh 
některým svým náměs,tkem (§ 14. iprov. nar.). 

Soudce i jejich náhrla-dníky jmenuje presidi'Uf!1 
vrchního soudu z emlsk ého , na Slovensku preS,l
di um soudní tabule vždy na celý kalendářní ::ok 
plOdle návrhu pre1sidia přlí.sluŠlného slOudu sboro~eho 
první stolice, který jej má podati' v!dy do 15. hsto
padu pro příští 'rok (§ 14. prov. nar.). . 

Je přípustno (neboť to není zakázáno), aby bylt 
jmenováni členové, kte1ří v minulém období v ko
misi' zasedali. 

2 Předs,edou komise je její člen, který je pořa
dím' úřednlílm nejstarší. Jeho z'astuipuje člen, ikferý 
v pořadí úředním za ním následuje (§ 14. prov. 

nař.). §§ 
J,ednací řád komise je uveden 'v 17-24 prov. 

nař. Podle něho rozdělí předsecLa komise jednot
livé případy mezi všechny čl~ny ko~ise lako z~na
vodaje. Zpravodaj je pOlVll1en vec dul~lad~ne a 
včas vyšetřiti (§ 18:) a tres,ta.nce protokolarne vy
slechnouti o všem, co by- svědčilo lproti deho p,ro
puštění (§ 19.). O výsledcích šetření podá zp!~V~ 
v sledění komise (§ 20.), kteiré se koná obyceJl1e 
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nejméně jednou za měsíc (§ 23.). Komise muze 
šetření doplniti a sama trestance znova vyslech
nouti (§ 21.). Rozhoduje většinou hlasů (§ 12. zák.) 

Každý případ zapíše se do "Seznamu o pod
rnlíněném propuštění" a založí se o něm spis (§ 17. 
prov~ nla'ř.) . . 

Komisi podporuje ředitel tresinice ,nebo co do 
věznic soudních onen soudce a na Slovensku státní 
zástup1ce, júnž náleží míti dohled nad vě'znicí (§ 32.) 

Ten navr1huje k podrrllÍněnému propuštění takové 
trestance, II nichž jsou splněny zákonné podmínky 
(§ 15.) a vede v patrnosti takové IOsoby, které byly 
podmíněně propuštěny (§ 27.). Je. povinen podati 
zprávu o propuštění úřadu, vedoucímu záizl1'amy 
o trestech, dále místnímu úřadu domovské obce 
trestlamcovy i bez;p'ečno.stnímu úřa.du, kde se bude 
.zdržovati, event. též okresnímu soudu, který bude 
vykonávati ochranný dozor (§ 26.). 

J emu také nále~í poučiti treLStalnce, když ho 
propouští, o jeho povinnos.tech a o důvodech, pro 
které by propuštění mohlo býti odv7oláno, a napo
menouti ho, kdyby toho bylo zapotřebí (§ 14: a 6. 
č~ 3. zák a § 25. prov. nař.). Rovněž má, nebyl-li 
nařízen ochranný dozor, nejméně jednou za čtvlrt 
roku a vždy po up'lynutí doby zkušebné si .vyžá
dati zprávu o chování propuštěného - tresltance a 
.oznámiti komisi pro podmíněné propuštěnlí z trestu 
dlivod, pro který by mělo. býti podmíněné propu
štěni odvoláno (§ 28.). 
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3. Od~př,e-lř komis'e povoliU podmíněné tyf10PU
štění může trestanec, jemuž se usnesení to do 
tý,dn~ dorUlčí (24. prov. nař.), podatů :stížnost 
k min iSlnelf st:VUI sprav,edlnlosti. 

Proti p1ov01lení pr-opuštění nepřísluší nikomu 
opravný prostř'edek, státnímu zástupci ji~ proto ne, 
že se 'Sám rO'zhodnutí zúčastnil\. I 

Rozhodnutí minjsterstva je konečné, t. j. žaloba 
ina nejvyšší Slould správní je tu vylo\uČlenla' . 

Z toho, že v § 10. zák. j1e ' ,u stanov etllOI, žé pod
míněné pr,01:mštění mUlsí býti plovol\eno, kdtyž jsou 
zde záko1'mlé podmínky, plyne, že zkoumání stíž
ností s.e obmezí jeilině na otázku, jsoul-I'i u tre
stanice' splněn,y tyto podmínky a že, j,el-lĎ tomu tak, 
musí býti stížnosti vyhověnJo. 

O 2Jpůsobu, jakým m.inisterstvo s\pravedlnosti, vy
řídí sti!',žnost trestancovu, nemá zákon pevného 
ustanovení. V oblasti, kde dosud platí uherské 
p'r á:v o , možno se odlVol,ati na §§ 378.-380. uher. 
trest. řádu. Recipovaný rakouský řád trestní ne
zná vš:ak stížno1sti jako pravid:elného1oopravného prl(}i
středku ' a neustanovuje také způsob, jak o ní roz
hodnQuti. Pr,E)to nutno pouze z povahy věci dovo
diti, že ministerstvo spravedlnosti můž'e, nař-ídivši, 
je-li třeha, doplnění nebo vY's,vět1ení. ve věci rozhod
nouti podle svého uvá1žení a v důsledku toho také 
změniti usnesení. Učiní-li tak, ustanoví samo ,dobu 
zkušebnou i !podmínky propuštění (ochranný dozor, 
modaJHty chování atd.) . 
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Stížno.st podati jest do 8 dnů od prohlášení nebo 
doručení usnesení (§ 20. zák.) u komise pro pod
m~něné protPuště,nlí z trestu (§ 39. prov. nař.) , která 
ji nesmí odrTIlí,tnouti, ani byla-li podána opožděně, 
V takovém případě bude totiž zajisté ministerstvo 
zkoumati, není-li opoždění zaviněno nedostatkem 
volnosti trestancovy, a rozhodne o ní meritorně, 
sC7.ná-li, že tomu tak jes·t. 

4. Byl8-li žádost trest'ancova právoP,latně za
mítnuta, nemůže býti obnovena dříve, než uplyne 
rok, a řediteli trestnice dává provádědí, naří.z.ení 
právo, aby takové předčasné žádosti :sám odmítnul 

' (§ lS.1 
I když však žádos.t byla zamítnuta, není vylou

Čeno, ahy v tomto roce komise sama z moci úřední 
o případu znovu nejednala a příznivě' věc neroz
hedla. Zmíněný,m předpisem má býti , čeleno jedi/ně 
beLdů\'odnému obtěžování komise. 

§ 14. 
(1) Propuštění buď komisí odvoláno a na ,lOd

míněně propuštěněm buď vykonán celý odložený 
zbytek trestu v případech, !Uvedených v § 6. č. 2 • . 
a 13., nebo byl-U propuštěný odsouzen k trestu nej
méně tříměsíčnímu pro zločin, spáchaný v době 
zkušebné. Byl-li odsouzen' pro jiný čin trestný, 
uváži komise podle povahy i· okolností skutku, 
má-li býti propuštění odvoláno. 

(2) Do tohoto usnesení možno si stěžovati 
u ministerstva spravedlnosti, které rozhodne s ko
n(čnOll plamosti.. 
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1 Ustanovení toto je ·analogické s předpis.em 
§ 6. a možno tedy odkázaíli na tamější vývody 
a zde vy~knouti pouze nozdíly. 

2. Propuštění odvolává komise, která je povo
lila. Da'lšich kompetenčních předpi!S1Ů třeba není, 
ježtc může pndle povahy věci běž'eti pouze o jediný 
trest, ktel}' se samostatně posuzuje. 

3. Z plíúadú) v nichž dojde ph podmíněném od-: 
souzení k výkonu trestu, přija~y zde. byly případy 
§ 6. Č. 2 a 3 v pIlném rlozsahu i :se všemi ,důsledky. 
Případ Č. 1. podle své povahy lide je vyloučen. 

Případč. 4. jre; tu L CIO do věci poněk.ud mlOdr
filkován. Na rozdíl od podmíněného odsouzení není 
tJu n;epří,znivý náJsil1edlek \SIPlojleJnI s. lmžlCtýrn odSOluze
ní,m pno zločin" spráchlaJný,m v době ikušebné, ·ný1brž 
pouze s IOI(]SOUlZlelDím tplro zliočill1J k tr:estu DleljmélD(ě 
tříměsíčnímu.!). Byl-Iii propuštěný tr,estlal1Jec od
SOil:zen ;pro Zi10čin k trestu mlenšímu l1Jebo pouze 
pro piíeČlin 'l1(e/bo pro p'řest\Ulpek, Tloooodne ~omvs\e 
stejlnlě . j aiko soud: prř1 podmíněném odSIO:Ulzení, 
svědčí-B povaha sk\Ultlku ti OkIOIm:O'Slti, z,a nk,hž by~ 
Slpáchán, o tom, Žte se plodlmÍlněn~ě P'f/opuštěný ine!
aSlVědJčll a že jre tudí'ž nutno zbyt~ trestu vykonati. 

!) Vládní osnova navrhovala, aby tak se stalo při 
odsouzení pro zločin vúbec, jako tomu je při podmíně
ném odsouzení. Národní shromáždění k návrhu právního 
výboru účinek odsouzení obmezi1o na odsouzení k trestu 
nejméně tříměsíčnímu, zajisté z ohledu na dnešní stav 
recipovaného rakouského trestního zákona. Tím však 
byla porušena rovnováha s podmíněným odsouzením, 
kde toto obmezení přijato nebylo. 
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Rozlišení . mezi podmíněným a bezpodmíněným 
odsouzením zde netřeba bráti v úvahu, neboť pod
míněné odsouzení je v době zkušebné podle § 2. 
vyloučeno. J ed.ině by se mohlo (následkem usta
novení druhého odstavce § 2.) vyskytnouti při zku
šebné době, d el1 šlí 10 let, v době VO těchto 10 le
teoh, to j,e však případ zajisté .těžko myslitelný. 
Kdyby se však přece vyskytnul, pak nutno tvrditi, 
že takové odsouzení by se posuzovalo tak, jako 
by se stalo bezPlOdmíněně. 

4. Do ulS'l1leslení, kterým byl 'nařízen výkon 
zbytku trle1s,t.u, může trlestaJnlec IPOId1auů stížnost, 
o které Tozhoduj,e IIÚl1Jsterstvo IspravedlndSlti. Pr!olÍ'Í 
rozhoďlnutí miJni,st,e:ť:stva ž'a'~ob\aJ na nejvYšší soud 
SlprávrnlÍ 'P 'řípu's!tna není. . 

Stížnoslt tatlO nemá oldkHudlnéhlO účinku. Pro 
'obor zákona uhle.rlsJkéhlo je to jasno plodte všelobec
ného př'edlpi,snlJ § 380. tf. řádlu, v Čecháclh, Inla Mo
ravě a ve Slezsku, nutno to vyvoditi úsudke·m 
z 'Opaku z toho, že tento zákon, kďe spojuje se 
stížností odkladný účinek, výslovně to uvádí 
(v. § 8. odst. 3.). 

§ 15. 
Nezavdal-li podminěně propuštěný v dob~ Zkll

šebné příčiny, aby byl zbytek trestu vykonán, P'O
kládá se trest za odpykaný dnem, kdy byl tresta
nec podmíněně propuštěn, 

1. Na rozdíl od podmíněného odsouzení nastává 
účinek osvědčení se podmíněně propuštěného jíž 
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skutečností, že uplynula d'Oba ZJkušebná, amz v ní 
propuštěný za'vdal příčinu, . aby- byl nařízen výkon 
zbytku trestu. Deklanatorního výrúku komise třeba 
není. 

2. Toto stanovisko je příčinou, že z;ákon tu od
povídá na otázku, kdy s'e podmíněně propuštěný 
'Osvědčil, opět právní fikci, proti § 8. přímo vyslo
venou, a že obsah této fikce je poněkud jiný, neJž 
při podmíněném odsouzení. Kdežto zde - jak bylo 
vyvozeno pod § 8. v odst. 5. - je rozhodna skuteč
nost, došIo-JiÍ k výkonu podmíněně odloženého 
trestu až do výroku soudního, přihlíží se při pod
míněném propuštění k tomu, nezavdal-U v dú b ě 
z k u š e b n é pří čin y, aby byl zbytek tr!estu 
vykonán. 

Toto znění § 15. může zavdati podnět k pochyb
nostem, jlak je vykládatU) Je mysHtelno totiž 
že propuštěný trestanec v době z:kušebné zavdai 
sice pří6inu, aby bylo propuštěnlí údvúláno, že však 
komIse se o tom dověděla, až když tato doba uply
nula. Podle slovného :z;nění § 15. by se zdálo, že 
by tu bylú možnú vždy doda,tečně naříditi výkon 
zbytku trestu. To by však odporovlalo ustanovení 

1) Ačkoli aútor tohoto spisku se zúčastnil prací při 
tvo~el!í zákona, neváhá přiznati tuto nejasnost, jež byla 
zavmena hlavně tím, že při konečné redakci zákona 
nebyl? již možno věc promysliti do důsledků tak, jak 
bylo zadoucno. Pro lege ferenda by si bylo ostatně také 
přáti, aby zmíněné dvoje stanovisko v otázce osvěd
čení se zmizelo a věc byla jednotně upravena jak co 
do svého obsahu tak i co do formálního provedenÍ. 
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§ 18., kde je právú komise, naříditi takový doda
tečný výkon zbytku tres.tu, obmezen'O pouze na 
dúbu jednoho roku p,ů době zkušebné .a jen na pří
pady, kde propuštěný trestanec spáchal v zločin. 
Naproti tomu je v témž § 18. ustan'Oveno, ze tam, 
kde je proti podmí:něně odsouzenému na kúnci 
doby zkušebné v běhu trestní řízenlí" prodlužuje se 
tato doba a;ž do skončení tohoto ří:zení. Musí býti 
tedy komisi vyhraženo P1rávo, aby po ukončení 
trestního řízenií a tím po uplynutí doby zkuš'ebné 
mohla ještě, uplatňujíc nepříznivý výsledek trest
ního řízení, 'Odvolati podmíněné prúpuštění. 

Proto ze souvislosti- §§ 15. a 18. nutno dovoditi, 
že účinek ZJmlíněné právní fikce, toti.ž dúmněnka, 
že s.e propuštěný · úsvědč'i1 , nastane ok,amžikem, 
kdy uplyne doba zkušebná, .anilž v ní bylo p'Od
mí'něné propuštění odvúláno, že však komise má 
ještě právo po skončení d'Oby zkušebné vyšetřiti, 
jak se trestanec chúval, a podmíněné PI.opuštění 
odvolati, zavdal-li k tomu příčinu podle zákona. 

3. Důsledek domněnky právní, že se podmíněně 
p'ropuštěný osvědčil, je, že jeho trest pllatlí za od
pykaný a ,to dnem, kdy byl trestanec podmíněně 
propuštěn na siVúbodu. 

Tento den rozhoduje tedy hlavně 'O době, kdy 
sk'Ončí zákonné následky údlsoutZenÍ- trestancova 
'Plodle § 6. Ziákona ze dne 15. listopadu 1867 Č. 31 
ř. z. a dúčasné odnětí politických práv nebú ztráta 
úřadu podle §§ 57 . .a 59. uherského trest. zákona. 
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§ 16. 

(1) ,Po době, uvedené v § 10., u doživotně od
s~uze'!.e~o však ji? po deseti letech, může komise 
/Jre~o~ltl tres~ance do eřechodného ústavu trestního, 
nem-ll zde ~lce podnunek podmíněného propuštění 
tresta!!.ec vsak vzbuzuje důvodnou naději že s~ 
polepsl. ' 

v .S~) V přechodném ústavě je trestanec pod mtr
neJSlm dohledem a má zvykati svobodně;šímu po
hybu !.v~oln~{ší ~ráci. O tom budou vydána po-
drobne]sl nanzem. ' 

. (3) v!- p'řech~dného ústavu budiž podmíněně 
j7rOpusten, JSOU-!l tu p.odmí'!ky, uvedené . v § 10. 
O, tom rozhoduje komIse stejně složená u sboro
veho soudu, v jehož obvodě je přechodný ústav. 

v. (4) P~l]~st~-li se trestanec v přechodném ústavě 
cznv~ ~~s~lJJlznarn~ho nebo trestTiého, může komise 
narzdlt~ Jeho návrat do ústavu, kde dříve svuj trest 
odpykaval. . 

v (5~ Do opatření, uvedených v odstavci prvém a 
('tvrtem, není stížnosti. 

1~ Tímto ,PI~ra~rafem je zavedena v platný 
s:ystem t;"estnJI InstItuce přechodného ústavu trest
r:'1ho; Predpisy o něm byly jen z dúvodú prak
~lckych ,v~al~ěny v zákon 'O podmíněném odsouZ'ení 
cl p~d!llInenem v?r~puštění, věcně však s ním ne
SO,U~lS~. Byly pnpoJeny k oddílu jednajíCÍmu o pod
mmenem propuštění proto, že také instďtuce pře-
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chodných ústavú trestních je článkem prugresiv
ního systému výkonu trestu na svobodě. 

Přechodné 'ústavy trestní znal již , uhersk}T 
trestní zákon (§§ 44-48) a byly odtud příslušné 
předp'isy v podstatě s některými změnami př'ejaty. 
Republika československá převzala po bývalém 
Uhersku takovy ústav v Leopoldově. 

2. Podmínkou, aby trestanec mohl býti dán do 
přechodného ústavu, je jednak, aby s.i odpykal 
určHou část svého trestu, jednak aby vzbuzoval 
naději, Že se ,piolepší a že tudíž' volnější život" který 
ho čeká v ústavě, bude míti na něho dobrý vHv. 

Doba, pn které je přípustno umístění trestan
covo v přechodném ústavě, je shodna s dobou, po 
které muže b}rti podmíněně propuštěn (§ 10.), 
.poůze při odsouzení na doživoH je zkrácena na 
10 let. 

Subjekt'ivní podmínku, že trestanec musí vzbu
zovati naději na polepšení, zákon blíže neurčuje, 
pouze stanoví, že naděje ta musí býti dúvodná. 
Důvody ty budou zpravidla čerpány z týchž pr,a
menů, které uvádí § 10. Ovš'em poměry, které tre
stance čekaj.í na svobodě, zde nebudou brány 
v úvahu. ' 

Rozdíl od subjektivní podmínky § 10. je ten, 
že tam musí býti mravní stav trestancův již , 
takový, že lze z toho vyvoditi úsudek, že se bude 
na svobodě řádně chovati, kdežto podle § 16. stačí, 
když mravní stav tfestancúv vzbuzuje důvodnou 
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naději, že se ještě zlepší ,a že zejména dospěje 
taikového stupně, že bude moci býti bez obavy pro

" puštěn. 

Přechodný ústav je tedy určen k tomu, aby 
umo'žni! trestanci pře ch o d z vázanolsti tresta
necké do volnosti svobodného člověka a uz;působil 
jed tak správnému občanskému životu. 

O tom, jak má býti nakládáno s trestancem 
v přechodném ústavě, neustanovuje zákon nk 
jiného, nei zákládní pravidlo, že má tu býti tre
stanec chován pod mlÍ'rnějším dohledem a že má 
z'Vyk,ati svobodnějšímu pohybu i volnější práci. 
Bližší předpisy byly však přenechány nařízení, 
které v tomto směru pro někdy rakouské území 
republiky ještě vydáno nebylo (§ 40. prov. nař.). 

3. Rozhodnutí, má-li býti trestanec dán do př,e
chodného ústavu, náleží komisi pro podmíněné od
souzenfí. 

4. Z přechodného ústavu může býti trestanec za 
podmínek, všeobecně platných, proOpuštěn pod
míněně na svobodu, Ja naoplaJk, dopustí-li se činu 
disciplinárního nebo trestnéhoO, může býti nařízeno, 
že má býti dodán opět do ústavu, kde dříve svůj 
trest odpykával. I ) 

1) Toto ustanovení ovšem nezměnilo nic na před
pisech o určení místa, kde má býti trest vykonáván, 
takže není vyloučeno, aby příslušné úřady neustanovily, 
že místo do původního ústavu má býti dán trestanec 
do jiného ústavu tohoto druhu, zejména bližšího. 
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Obojí totoO rozhodnutí přináleží komisi, která se 
zřídlí u sborového soudu, v jehož obvodě l'eží pře
chodný -ústav. Pro její sloOžení a zřízení tPllatí táž 
pravidla jako pro komisi pro podmíněné pro
puštění. 

"5. Do rozhodnutí" kterým komi'se odepře dáti 
trestance do přechodného ústavu nebo nařídí jehoO 
návrat do předešlého ústavu trestního, není podro
beno stížnosti, neboť zde jde jen o způsob výkonu 
tres<Íti~ 

M" i lot a, Podmíněné odsouzeni a propuštění. 9 



III. 

Ustanoveni společná. 
§ 17. 

Ochranný dozor vykonává okresní soud, v jehož 
obvodě provinilec se trvale zdržuje, a to důvěr
níkem ("ochranným, dozorcem"), který se řídí po
kyny soudu. Podrobnosti o tom budou stanoveny 
nařízením. 

1. Ochranný dozor nařizuje při IPodmíněném od
souzení soud, při podmíněném propuštění komise, 
je povolujiící, výkon jeho však náleží v obojím pří

~ padě okresnímu soudu, v jehož obvodě LS,e provi
nilec právě trvale zdržuje. Přechodný pobyt, třeba 
poněkud déle trvající, tu nerozhoduje. 

V Čechách, na Moravě a ve Slézsku bud'Úu 
u tohoto soudu zapsány případy 'Úchranného do.zoru 
d'0. rejstříku P (§ 33. prov. nař.) a bude jej P'Údle 
toho prováděti soud p'Úručenský. Na Sl ov BlllSku, 
kde poručenské věci soudu nenáležejí, budou takové 
případy zapsány do zvláštního seznamu. 

\. Ochranný d'Úzor trvá P'0 celou dobu zkušebnou 
a konoí zároveň s ní (§ 4. zák.). 

2. Ochranný dOtzor vykonáivá soud svým důvěr
níkem, jeh'0ž nazývá zák'Ún ochranným doz'0rcem. 
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y <? něml us~a~ovuje proviuclěcí nařízení v § 35., 
~e. J!m om~ by tl ustanovena osoba, požívající vc
r~Jlle duvery a bezúh'0nné pověsti Ci žena), nenlí-lii 
zavady, z příbuzných vinníkových. Kruh těchto 
příbuzných provaděcí nařízení nijak 'neobmezuje 
a bude proto možno, ovšem IPfi náležité opatrnosti, 
ustan'0viti za ochrlanného dozorce třeba i otce neb; 
matku ?yebo p'Úručníka. V místech, kde působlí! 'při 
soudu urad'0vna Zemské komise pr'Ú péči '0 mládež 
bude zajisté vhodno, ustanoviti za ochranného do: 
zorce 'Úsob m'la.distvých člena této úřadovny. 

~ 3 .. Ochra~nný dozorce má za povinnost, jednak 
davatI poz'0r, aby podmíněně odsouzený nebo pr'Ú
puštěný se neprovinil proti př!edpisům, které sta
n'0ví zákon nebo které mu dal soud, když mu od
ložil trest, nebo komise, když ho pr'Úpuštěl'a a 
jednak má ho účinně, radou i· napomínáním pbd-
porovati na cestě k polepšení. ' 

Je povinen poslouchati 'pokynů s'Úudu, podávati 
mu o .svém svěřenci zprávy a oznámiti mu ka'ždou 
závadu (§ 36. prov. nař.). 

. NadI nín~ ybdí soud, kteiľÝ, nekoná-li svých po
vlmnostl, muze ho zbarviti jeho úřadu a ustanoviti 
jiného oc11fianného dozorce (§ 35. prov. na,ř.). 

Vyskytne-li se rozpor mezi ním a vinník!em, 
r~zho~ne y? ně~ ,,soud, a vinník může ze závažných 
duvodu I z'adatl, aby soud změnH opatření jeho 
ochranneho dozorce (§ 35. prov. nař.). . 

4. SO?d vykonávajídi ochramjý dozor podporuje 
ochranneho dozorce v jeho činnosti a napom"íná 

6* 



84 

p'rovinilce, je-Iii toho třeba. Zejména mu náležlí na
plomenouti hlO v přúpadě § 6. č. 3 a analogickém 
případě § 14. zákona, 'v kterýchžto obou případech 
toto napomenutí je přímo podmínkou, kterou dlužno 
splniti dříve, než se nařídí výkon trestu resp. jeho 
zbytku (§ 34. prQlv. nař.). 

Soud vykonávající ochranný dozor je ve styku 
se soudem nebo Ikomisí pro podmíněné prQlPuštění 
z trestu, kterým IOznámí, kdyby se provinilec ne
choval tak, jak je jeho povinnOls~ÍI. 

5. Ochranny dozor svou povahou není IOpatře
ním bez\pleonostním a bylo by proto :velikou chybou, 
kdyby byl IPlf.ováděn jako snad poHcejnlí dozor. 

ProV1ini1ec . nemá jej pociťovati jako břemeno, 
které by mu překá!Želo v pravidelném životě, nýbrž 
.ochranný dowrce má mu býti spíše přMelským 
rádcem, který by ho laskavě uPol'O'rňoval na scestí, 
na kterém byl, nebo na kterém by /Se zase mohl 
odtnouti, a na příznivé náJsledky dobrého chování. 

Jen tak splní ochranný do.wr svůj sociální úkol. 

6. Je otázka, v jakém pomělru je ochr,anný dozor 
k zavedenému řízení poručenskému neb opatrov
nickému. Zákonem nebyl tento poměr zvlášť upra
ven a proto nutno usuzovati, že zák.onodárce nemí
nvl ani na Gnom ani na tomto nic změn'iti, d.omnívaj e 
se, že ochr,anný dozor, ma/je zvláštnlí určení a jsa 
obmezen časově, může býti vykonáván samostatně 
i vedle řÍlZení poručenského neb opatrovnického. 
Je-li soud poručenský neb opatrovnický totožný se 
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s?~dem, konajícím ochranný dozor, nebude 'věc či
mtI v praxi potíží; jsou-li soudy tyto rozdílné, bude 
nutno, aby se vzájemně dohodly o postupu. 

§ 18. 

I (!) "Je-li na konci zkušebné doby pr oti pod
mznene odsouzenému nebo propuštěnému v běhu 
trestní nzení, prodlUŽUje se zkušebná doba až do 
jeho ukončení. 

_ (2) Dojde-li do roka po době zkušebné k trest-o 
nímu řízení pro zločin, spáchaný v době zkušebné 
budiž nařízen dodatečně výkon odloženého trest~ 
nebo jeho zbytku, jakmile je vinník odsouzen. 

1. Stane-li se, že v době zkušebné bylo zave
deno proti podmíněně od:souzenému nebo pro
puštěnému trestnlť řízení a že do konce doby zku
še,bné není skončeno, -tu prodlužu}e se d.oba zku
šebná automaticky a konec trestního řízení je 
i jejím koncem. ' 

Pro jaký trestný čin bylo trestní řízení zave
deno, ~da se tak stalo pro zločin, p,řeč.in nebo pře- 
stupek, je lhostejno. 

Také nečiní zákon rozdílu, jalkého druhu je 
trestní řlílZení, a proto dlužno ~a to míti, že sem 
slP.adá na ;p ·ř. i říz1ení o obnovu. ' 

Ukončením trestníhlO říze'ní nutno .ovšem roz
uměti p r á v 10 pIa t n é Jeho skončení usnesení\m 
zastavovacum nebo rozsudkem. 

Jej en otázlm, vztahuj e-li se ustanovení prvního 
odst. § 18. na všechna trestn1í řízení či pouze na 
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ta, která byla zaJvedena pro činy, spáchané v době 
zkušebné. Při odpovědi na tuto .otázku je třeba si 
uvědomiti dŮV.od tohoto ustanovení, totiž snahu zá
konodárcovu, postihn.outi talwvé skutky, pro které 
by podmíněné .ods.ouzení nebo pr.opuštění mohlo 
býti odvoláno, které by vŠlaik pro předpis § 8. neb 
14. mohly tomuto účinku . uniknouti. 

Čin, spláchaný před početím zkllšebné doby, má 
vÝLZnam jedině při podmlíněném odsouLZení (§ 6. 
č. 4.), kde za určitých podmínek může býti pří
činou výkonu odloženého trestu. Při podmíněném 
pr{gpuštění však významu nemá, neboť výkon 
zbytku trestu tu může býti nařízen jen' pro činy, 
spáchané v době zkušebné. 

Z toho je vidno, že ustanov'ení 1. odstavce § 18. 
se vztahuje u vinníka PlOdmíněně odsouzeného na 
každé t'restní říz·ení, u ;trestance !podmíněně pro
puštěného však pouze na trestní řízení, zavedené 
pro čin - spáchaný v době zkušebné. 

Podle výsledku Úestního řízení usnese se soud 
nebo komilsle IPlro podmí1něné propuš,těn/í o tom, 
má-li býH vykonán odložený trest nebo jeho zby
tek O tom bylo již blíže pojednáno pod § 8. v od
stavci 5: a pod § 15. v odst. 2. 

Zlkušebná doba se prodl'užuj e se všemi, svými 
účinky, takže na př. nařízený ochranný dozor po

. trvá a přestoupení' povinností podle §§ 6. a 14. 
mŮ'že míti i v .féto době ,za' následek dodatečný vý
kon trestu nebo jeho zbytku. 
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2. Předp,is druhého odstavce § 18. je dán 
rovněž z důvodů kriminálně politických jako př,ed
pis od!?tavce PTIV,ního. Jimi mají býti pod~obně po
stiženy i po ,skončení zkušebné doby činy vyšš1í(ho 
krhminálního významu, k.teré ušly . pozornos.ti soudu 
nebo komise. Ovšem z důvodu p!fáJVní jistoty bylo 
nutno, aJby Plředpis . tento byl čals.ově obmezen. .. 

Výkon trestu, 'podmíněně odloženého, nebo jeho ' 
zbytku při podmíněném propuštěni může. býti na

- řízen ještě tehdy, }estHže do rOI~a po uplynutí doby 
zkušebné bylo ·zavedeno proti vinníkovi trestnii 
řízení pro zločin, sIP,ách!a1ný v době zkušebné. 

Jedině však zločin mŮlže býtI předmětem tohoto 
opatření, nikoli také přečin nebo přestupek neboť 
jak di'tvodová ,zpráva podotýká, činy tyto' nezpů
sobují Hž samy o slObě odvolání' odkladu trestu 
nebo jehlO zbyt1):u a jejich kriminální výinam je 
daleko menší. . 

Rovněž se obmezuje možnost tohoto op,atření 
pouze na činy, spác'hiané v době zlkušebné, ať jde 
o podmuněné 'Odsouzení nebo propuštění, nikoli 
(jako v p,ří,padě prvníhIQ odstavce toho,to paragrafu 

. při podmíněném odsouzenO i na skutek spáchaný 
dřírve. Jde! pouze o trestn/il .následek chIQvání vin
níko~a v době zkušebné. 

Aby bylo užito tohoto předpisu, je třeba pouze, 
aby v řečeném rooe bylo proti vinníkovi trestní 
řízení ~arvedeno, nikoli, aby v něm byl též odsou
zen. Stačí p,roto na pře tam, kde uprchne vinní:k 
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do arzmy, je-li trestní řízení zahájeno a pak pře
rušeno, a spáchaný čin může projeviti svůj účinek 
třeba i po letech. 

3. O výkonu trestu ro'zhodne v připladě prvého 
i druhého odstaiVce § 18. soud, který určil dobu 
zkuš,ebnou konečně pl!atnou (§ 6. č. 4.), nebo komise 
Plro p.odmíněné propuštění (§ 12. reslP:. 16.). 

§ 19. 

Dojde-li k výkonu trestu na svobodě, odlože
ného v celku nebo z části, proto, že byl vinník na 
novo odsouzen, buďtež oba tresty pokud možno . 
vykonány v souvislosti. Jde-li o· tresty stejného 
druhu, buďtež při tom oba co do výkonu pókládány 
za jediný trest; jinak budiž těžší trest vykonán 
před lehčím. 

Došlo-l,i pN ploldlmíi!1ěném odsoll'zení n!ebo P'f'O
puštění k výkonu odl!oŽlettlého ·tresru n,elbo jeho 
zbytku lP~ottIO, že byl pf'ovintHelQpro Hlný čin znovu 
odspluzlen, m,élJjí býti .oba tresty 'Pokud možn.o vy
konány v S,oiUv!iS.lOS;ti. 

Timto předlpislem má býti dlocHenO' toth!O, aby 
vý1kon obou tnelsltů se dál co nejúčelrněja,. 

Toho, ovšem 11IelZie v~dy diosíoi a proto j,e ob
m,ezen tento přerdlpis nélt případly, kt·eré télJkovÝ 'isIOIU
viÍslý výtkon připouš,tějí. Vadí-li Všlak tomu na př . 
různost míst, kde tresty mají býťi vykonány neb 
osobní důvody vinníkovy atld., vyk1Q1ná se každy I 

treslt P110 sebe zv\lašt~ . 
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Vykolllávají-N 'se oba tresty v 'souvi:s.llo,sH, s,ľuší 
rOZJelzlnávati\, j:sou-li stle!jnélhlOl dlnuhiu či!Ii ni,c. 

Nejso~H ISltej,rué.ho ,druhu, vyktoná sle trest těžší 
Plřed lehčím. 

Jsou-l~ ,slvejnéhlo dlruhu, pokládají se oba Clo dio 
výkoruu za j,edlillllÝ a vykionají 'Sle jlak.o tr:est, j,e:hlQiž 
déllka se rovná úhlrnrrl d:éllek jich obolU . Bude tediy 
zejmérua uŽiito plř'edlplilS!ul zákonla ze dlne 1. Idubna 
1872 Č. 43. ř. z. IQ zlkráC'ení tfle'StU ISiam1olVa:zboul ,a 
převyšuje-li úhlrn obou trestů dohu jednoh.o roku, 
bu:ďe možnlo v'jnníka ~ podlmínělně pro'Pustit!Í nebo 
dáti do přecthlodniíhlo ústavu ,tr1esrtníhJo, třeba by 
žácllný z obou tr,es:tů sám .o 'Sobě těchto. opélJtř,ení 
nrepřilpouštět I 

Srpol'e:Čln;ý výkon těchto trestů jako j,edinéhb jteví 
vlirv 'Í na trván1íl následků odsouzení nebo dočas
ného oldlnětí poHtlLoký,ch práv nebo z,tlráty úřadů. 
Podle zákona z 15. prosrrn:c.e 1867 č .. 31 ř. z. a § 57. 
uher. trestÍ. záJk1onJ3J řkM s'e trvání těchto práVíních 
následků od1souzení kOflloem trestu. Tím j1e v tiomllo 
případě kIou1ec rtlf'estu, podle ulStanovení § 19. sjleldt
naoeného. Opaon§ výklad by vedQ v .praxi kle zby
tečným a těžko řeš,mdným kompHkalCÍm. 

Tvrdost, kt'erá v .tomto důsledku iležÍ, je men
šího význa1mu a j1e IP'řeváŽ\e,nléť IPrlOlsp'ěchem, ' jaký 
plYlne z iíe1čeného slj,edlnocelného trestu . Os.tatně tam, 
kde posumlUtí kOlll'oe tě-chtD . právniC'h nás,ledků by 
molhlo na VlÍnník'a ~8žce d:ollellmourti~ má sOlu:d právo 
vykonat:i ka~dtý z obtou tr1estů samos,tatně. 
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§ 20. 
(1) Stížnost, dovolenou podle tohoto zákona, 

nutno podati ve lhůtě oSlnidenní, počítajíc od pro
hlášení usnesení nebo nebyl-li stěžovatel, při pro
hldšeni pNtomen, od jeho dodání. 

(2) Podati ji jest oprávněn: ve prospěch odsou
zené!w kromě něho jeho zákonný zástuP'ce, jeho 
manžel a- obhájce, zákonný zástupce též proti jeho 
vůli, je-li nezletilý ; v jeho neprospěch může ji po
dati veřejný žalobce a, jde-li o čin, stíhaný k sou
kromé žalobě, také žalobce soukromý. 

1. Podle tohoto zákona , je přÍiP1ustná sÍÍlžnost 
v případech §§ 8., 13. a 14. 

Podati ji nutno u soudu neb u komise, které vy
daly 'lllaříkané ulsfllesooÍ (§ 39. průrv. naJř,) v,e: lhůtě 
OIS11Tl~ldleTIlní kiverá s'e pOičÍÍ'á odle dne, kdy usnesení 
byllo vlinntku prohlášeno, anebo - nebyl-l~ .pN pro
hllášení přítom~n - 'kdy mu byLo dbdlálnlol. 

2. K výpočt.u osob, které zákon opravňuje k po
daní stížnos.ti, nutno upozorniti, že veřej~ý a sou~ 
kriO'mý žalloihc.emohou vznésN 'stíŽl11lost pouze přll 
podmíněném odsouzení' (§ 8.), nikoli při podm1í'ně
ném pro;puštěnÍ, Q(,d'e o souk'l'omého žallobce vůhec 
ne!běŽí a ve'pejný žaldb,ce j,e zúčaJs,toon lfozhOldnlutí. 

Při lPodunílněném IOldlsouZ1ení, kde jdle o -č~n, stí
han,ý k soukromé žaJlůbě, můŽle 'podati stižnost ne
jen soukromý žalobce, ný1b!fž 'Ě žalobce ~eře,j,ný. 

3. StíŽIf10lst je ,podU'e tohotlO' zákona pouze k iedné 
instanci, ,i: při podmíněném odsouzení (§ 8.) i !při 
pOldlrníněném propuš1ělní (§ 13. a 14.) . 

IV. 

Ustanoveni o osobách vojenských. 
§' 2'1. 

U stanovení tohoto zákona platí též pro obor 
soudnictví vojenského s těmito změnami: 

1. Na místo soudu okresnUw nastupuje soud 
, brigádnv" na místo sborového soudu první stoli'ce 
_ soud divisijnÍ' a na místo ministerstva spravedlnosti 

ministerstvo národní obrany. 

2. l(omise, uvedená v § 12., bude zřízena 
u soudu divÍsijního, v jehož obvodě je trest vyko
náván, a vude se skládati ze dvou justičních důstoj
niků tolzoto soudu, jmenovaných nejvyším soudem 
vojenským na dobu jednoho roku, a z voJenského 
zástupce. 

3. Ochranný dozor, stanovený podle tohoto zá
kona, nebudiž vykonáván, pokud je vinník v činné 
službě vojenské. Vystoupí-li z ní před koncem 
doby zkušebné, budiž podána zpráva př.Ílslušnému 
sondu okresnímu (§ 17.), aby zavedl ochr(lnný 
dozor. 

4. Při dadatečném odsouzení podle § 6. Č. 4. 
rozhodUjí soudy občanské a vojenské nezávisle na 
sobě . . 
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Plledpisy zákloltlla p~Latí též pro obor Sloudill~ctví 
vojenského. Změny, ktle'ré uvá:dí § 21. pod č. 1. a 
2., jsou rázu čisltě - vormálního a ,dány jsou zvlášt
nostmi organůslélJce ,soudu vojens\kých. 

Odchylku, uvede,noH pod' č. 3., stal1JovilI zákon 
proto, že úLohu ochranného dJo.ZOIfU vykoná po 

. dobu činné služ;by vojenské dozor, jemuž rvinník 
podléhá podle p'ř,edp~sů voje[}~kých. SOlUdl nebI() ko
mise uloží sice ochranný dowr tam, kde jeho třeba, 
avšak účinek projeví opatlřen1í to teprve tehdy, kdy,ž 
vinník vystoupí'/) činné služby. Do té doby bude 
ochranný dozor chován pouze v IlJiatrnosti (§ 43. 
prl{)v. nlélřJ Cl: bude o něm podána zpráva oknesnimu 
soudu, v jehož obvodě sle bude. v111!ník . trvlaJl~ Zidr
~ovat1, až kidJyž vystoupí z činné sJulžhy. 

Věcná odchylka je stanoV1ena plod IČ,. 4. Může 
. se totiž státi, ~e vinník byl oiClls~rUzen podmíněně 

soudem občanským a pak, podléhaje pravomoci vo
jenské, byl Zl1JO'VlU1 odsouzen P'rlOI Čl~lli, který spáchal 
dříve, když však rOiV1l1ěž pod[éhaJ jurisdikci vo
j,ensiké. Ail1eb naDpak: byl iOldsouzen 'Podmílněnlě 
soudem voj'enským a Plak ISlcmdiem lobčanským' pro 
skutek, ,d!řív,e spáchmý. Tu by pOldlle § 6. č. 4. měl 
SlOUld, vynesší pozdJější Toz~tu.dJek, rozh()dl1JOiUt~ o. od.
kladu neb o výkonu trestu, jejž ustanov.i1 soud ji
néruo olboru, a prK)tlo~ aby pro rúz,l1JO'st přoedrpdsů 
i hledJ~sek nedioš~o Ik nled'ů~!ed\l1Jos.t'em, určuj:e zákon, 
ž,e v takových případech rozhoduji soudy ,občan
ské i vlo1jens:ké nlezávis11e [1\31 sobě. Proto s,e usnelSe 
soud, vyslovilvší podmíněné odsouzení, samostatně 
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o tom, má-li nařílditi výk'on odlloženého tlf'eLS,tu čili 
nic, a soud, vyslovivši druhý rozsudek, ustanoví 
dlobu zkuŠ'ebnlou, IpiOlvolí-Li pocLmín.ělný \od'kllad tre
stu, jím ulo~eného, rOVlněž úpillně Isarnolstatně. 

Tím ovš>em může se sltátii, že tu blUde IdJVojí plod
míněné odis\Quzení a drvojí ~~llIšleblntá doba Se všemi 
k>Qmp~ika,cemi, zmíněným,i pod § 6. , v odst. 2 . 
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v. 
Ustanoveni závěr-:čná ~ přechodná. 

§ 22. 

(1) Zrušuje se ustanovení §§ 1. až 14. novely 
k 'uherskému trestnímu zákonu čl. z. XXXVI. 
z roku 1908 a §§ 44. až 52. uherského trestního zá
kona čl. z. V. z roku 1878. 

(2) Ustanovení tohoto zákond platí na místo 
nich i v trestním Nzení před úřadem správním 
jako soudem policejniin. Jeho odkládací výroky 
buďtež z povinnostv úřední předkládány úřadu II. 
stolice, aby je přezkoumal. Tento úřad rozhoduje 
též o stížnosti, podané podle § 8. 

1. Předpisy tohloto ,parag"liafu se vztalhUljÍ na 
SloVlensko. Tam byly Zl1lliŠeny .př:edlp\1sy. uherské 
trestní nJoVle!ly k1teré jednlaly 10 podmínlěném .od
souzení a př~cI;pi:sy tif1elstního zákona, které naři
zovaly'o podmíněném p:ropuštění. Na místo nich 
platí íUsta~ovelllí tohoto zákona. 

2. Piíedp1sy 10 Plodlrníněném odso'U'zení pl,atí ~[lja 
S10Vielllsklu d p110 trestní ří'Zlelllí p.f~d! úřadem sprav
ním kde ISO udí 'o př,etstulPdch jaJk:o ,soud poHoejní. 
pod:ne je - p~)vilrun:osltí úřadu správního, jak již tomu 
bylo podle 11. trestní novely, aby usnesenlí" :kte-
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rýlm lpiov01n podmíněný odklad trlestu (ntkoLÉ též 
ulsne,se1ní, ktlerÝ'm Inávrh na takový odlklad zamH
nul), . p.ředJl1ožH z pOVlinnlO\Slti úř,elď:ní ISlprávn1Íimu 
úřadu II. s úoHtce, ruby j,e ipř.elzlkloluma!. 

Tento . správní únatd! II. snoJllice rOzIhJotdluj:e též 
o stížnost~, kt,elfá by1!a podána IplodiVel § 8. 

§ 23. 
Byl-li někdo odsouzen pro čin, spáchaný po 28. 

říjnu 1918, a nebyl-li · dosud trest vykonán, může 
mu nalézací soud za podmvnek podle tohoto zákona 
povoliti na jeho žádost dodatečně podmíněný od-
kla trestu. . 

1. Jak důvodová zpráva zdůraznila, chtěla vláda ' 
aby ,dohrodlÉní POldm.íněnéiho o7dslouZlelJ1lí se proj,ejVíi!II~ 
zpětným účin!klem tak, aby by;]o r1ozšíf.eno na 
vš,eohny rozISiudlk:y, které byly vy.llIelsleny pro čin 
spáchaný po 28. říjníu 1918, a u n;ilohž tnesť ,doSluld 
nebyl vyIkJ()Illáln~ ovšiem s VIOIdimínkou, že lze lpIodllie 
tohoto záJkonlaJ ploiV1olllHi podlmíněný odlkla:d triestu. 

Provádlěcí ,naří~eillí v § 14. ukl!ádlá sOluidiŮ'm aJby 
v taJ~ov~ch případech 'Sle.čkaly s výklOnem trlefSitu 
a pou6ily OldSlOlue:eného, že můž1e žádlat dj()ldateČl1ě 
za p1old!mÍllliěný odklad tres~tu. 

Ustanovení toto, tř-eba !hyllo zařaděno ZlaJ O:Gldí!1 
jednající o Vioj,enlSkém · soodnktví, zřejmě se vztJa~ 
huj e . ,i ola olě, j!a!k ,Spll' á'Vně vY1sltHlIlo Iprlová;ct:ěd n~'ří
ZlOOÍ, které přeldpiJsy oVloj,enském 'SiolUdln~'c:tví umí
sti:~O' až na konec. 

2. Dobrodiní toto se vztahuje jedině na čin 
spáchaný po 28. říjnu 1918. Byl-li vinník odsouze~ 
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jedním rozsudkem vedle tohlQ též z'a cm, slpáchaný 
před tí'mto dnem, j,e podmíněný odlklad t\resltu ne-
přípustný. 

Rovněž je nepřípustný, kde byl již tr,est nastou-
pen, neboť tu se již vykIQnává a IPodmínkou podle 
tohoto zákona (na niž se § 23. výslovně odv'Ůlává) 
je, aby byla odůvodněna domněnka, že v Ý k o n u 
trestu (\Vůbec) nen:í zapotřebí. 

Jinak tomu ovšem je, byla...;1i část trestu prohlá
šena za odpykanlQu vyšetřovací nebo zajišťovací 
vazbou. Va~ba ta byla ,pouze op,atfením, diktova
ným důvody procesními, a teprve i'Ůzsudkém, který 
tvoří základ podmíněného odkladu trestu, se s,tala 
částí trestu. KdY'by však byl celý trest odpykán 
vazbou, nebylo by možno užíti podm~něného odsou
zení, ježt'Ů by zde nebyl'Ů trestu, který by bylo 
možno odl'Ůžiti lani vykonati, kdyby se IVinnÍk ne-
osvědčil. 

§ 24. 
(1) Výkonem tohoto zákona proverU.1l se mi

nistři spravedlnosti, národní obrany a vnitra. 
(2) Ú činnosfi nabude zákon dne 28. říina 1919. 
1.. POlcHe toho,to paragrafu byl'Ů vydáno prová

děcí nařízení ze dne 11. listopadu 1919 č. 598 sb. 
z. a n., které je připojeno v dodatku. 

2. Záklon nabyl na návrh vládly ú\ciilnnlOlsti v den, 
kdy byly 'Sllaveny první narozell1lÍ1l1;y naší Repu'
bliJky. Nárlold\ní shriOmáždění, u:znavši j1e,j takto , ho.di
ným, aby oslavil výro,čí naší Svoblodty, plTojevHo, 
že v Illěm vítá počátek ť,erorm,y trestního soud ... 
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nktví \a že oceňuj:e jeho pokrol~oiVé a humanitní 
~nahJJ. o 'nkhž "ministr" Dr. Ves,eIly vyslovil naději , 
ze prmesou vsemu celSkoslovelllskému lidu celé 
naší republice, rue~jpříznivější výsl,edky. ' 

Tyto snahy jsou však záI10veň význačným ry
sem duchovního žhnota našehlo národa v době kdy 
nebYlI ještě IPorušen cizími prvky rakouské m~ďar
ské i německé odvisl'Ůsti, a na nás je jak,; jsme se 
vrátili ~ímto zákon em k idei Českých bratří , aby
chom 1 pa dá%e se snažili př.ek~e;notUti prO'pas,t, 
kt,elrolU nals osud v ha;hsburském pal1lství oddělil od 

. čilstých zdr'Ůjů našeho duchl3:, ' neboť jen tak vytvo-
. říme pravou, silnou kulturu česk'Ůslovenskou. To 

?,llatí po výtce i pro obor právn1í, kde snad · nejvíce 
Jsme podlehU živlům cizor'Ůdým. Návrat k Husovi 
Chelčkkému a Komenskému nás i zde .obrodí a po~ 
může nám vyuv'Ůř.it1 právo své, v pravdě českoslo
venské a slovanské. 

Milo t a, Pod~níl1.ěl1é odsouzení a propuštění. 



-

DODATEK. 

Nařizeni 

vlády republli1ky Československé ze dne 11. listo
padu 1919 Č. 598. sb. z. a nař., 

jímž se provádí zálkon 10 podmíněném; OIdlsoUlz,ení a 
'ploldJmíněném propulš'Íěil1Jí. 

Pod,l'e § 24, zá,kona ze dne 17. října 1919, Č. 562 
sb. z. a n. nalřizuj e se toto: 

I. 
O podmíněném odsouzení. 

§ 1. 

Dříve, než soud rozhodne .o IP,odmí:něném od
souzení, náleží mu přesvědčitli se, byl-li již ob,ž,aI.o
vaný poDres1tán. Musí tedy býti již zpravidla před 
hlavním líčením OIP !a<třen výkaz o tresteoh (trelStní 
lístek), a . podle jeho obsahu bude třeba nutn.o opa
třiti si spisy o předchozích tresteoh, aby mohlo 
býti zjištěno, nebyly-li trestné činy slpáchány z po
hnutky nízké a I1ečes~né. Může mimo to na:s'tati 
i potřeba přesvědčiti se dota,zy o způsobu žily,ota 
obžaloYlaného. 

§ 2. 
, Soud zpravidla nesmí ob.žalovlanéniu povoliti 

podmíněný odklad ' tres,tu, aniž Iho ,osobně pozná, 
vyjma, že by šlo o čIn nepatrného významu. 

7* 
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Domnívá-li se soudoe ve věci, v mz by mohl 
vydati trestní IPříkaz, že je zde důvod ik podmíně
nému odsouzení, nevydá trestní příkaz, ale usta-
noví hllavní HČenÍ. 

§ 3. 
Dobu z!kušebnou vymen soud v h1na\nicích § 3. 

zákona tak, jak ,túho případ vyžaduje, aby bylo , dú
saženo účelu podJ:níněného .odsouzení; tedy zpra
vidla tr~áním kratším v lehčích přívadech !a delším 
v případech tě,žškh rci zejména co dp osobnosti p'a
chatelovy pochybných, jakož i tehdy, jde-U vý
jimečně .o .opětovné púvolení této ;rýh.ody. 

§ 4. 
Rozhodnutí o. povolení [podmíněného údSGuzení 

budi'ž uvedeno v rozsudku na konci nálezu. Zde 
nutno uvésti také obmezenr podle § 4., na př. i zá
kaz návštěvy v určitých mílstnGstech, ze]mena 
takcyvých, kde se podávají líhoviny nebo , hrají se 
zakázané hry Ia púd. 

Rozhodnuti nepovolen1í ' podmíněného odSGwzení 
budiž pújato do rGzsudku jedině, byll-lt výslovně 
zamítnut návrh v té příčině podaný. 

V důvodech rúzsudku buďtež uvedeny i skuteč
nosti., z nichž čerpá s.oud d.omněnku, že 'Odsouzený 
povede pořádný živOlt; IrGzhodnul-lffi soud zamítavě, 
protože byl vinník dříve odsou:oen pro. čin spá
chaný z pohnutky nízké a nečestné, jest mu uvésti, 
pr.oč má za to, že čin ten byl spáchán z těchto 
pohnutek. 
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§ 5. 

V rozhodnutí o .podmíněném .od' kladu t ' t ' b d' v v. v " res, u ne-
u IZ cmeDla zmluk'a .o trestech vedle" v, h 'h b v, I JSIC a opatře-

~~ev:~' .e~p,ecovadlcvh (na př. 'O policejním dohledu, 
aull do polepsovny nebo do. donucovací pra

c?~ny nebo o ~vypovězení), ani o plfávních ,násl,ed
cJ.c odsouzellI. Jedině tam k.de bylo v vk t 
propadn ť v, b . v,' yr ,nu o 

, u I veCl, ~dllZ vysl.ovně uvedeno, od/klád' -1" 
se vyk9n tohoto vyroku čili nic. a ,1_ 

§ 6. 
Veřejné sed~ní, z:mínělné v § 7. zákona, provede 

soud podJe moznostl v stejném slození- j,ak se b 1 
usnesl na Ifozsudku. . ' y 

. N,a, místo obž'alovladho spisu vezme z'a I 'kl d 
Jedn.allI rozsudek za la' 

Usnes.ení podle -§ 7 zákona b d',v ~ pÍlSe v dO· U liZ vY'UJotoveno 
. ' mne. a, o . uvodněno. O d.oručení jeho platí před-

PISY steme, Jak 'O doručení rozsudku. I • 

. Soud má tOlho dbáJti, aby takovy' ch 
mImo ro d k b usnesení 

IZSU e ylo co nejméně. 

§ 7. 

, ~dyž soud prohlálS.í rozsudek neb usnesení 
. ktellym byl pov.olen Podmíněný 'Odklad trestu .' 

povmen vylOŽ:ilti 'Odsouzenému podstatu "Je pod ' v i h ' a vy:znam 
h ~Illene, o odsouzení, llIavomenouti ho aby za 

c ovaval příkazy :s.oudu, a upo.zorniti h~ na ná~ 
s.Iedky, kdyby se ve zkušebné době neosvědčH. 



. . 
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§ 8. 

PO'dmíněné odsouzenlí budiž vy,z.nalčeno zevně 
" dl . h v b ď na spisu náJp.aďně písmeny "P. o. , ve

v
, e mc z u 

nap'sán den, kdy zku§ebná doba koncl. 
. Úřadu vedoucímu záJznamy o ,trestech (v C~-
ha' ,ch na Moravě la ve Slezsku s,tátním za1srt:upl-

c , k' v d ' telstvům, na území dlřílVe uhers. ~m az ?v upra~y 
re'jstříků trestníich úřadům OIbecmm) budlZ, zaslan 
trestní lístek ihned, jakmů,le nabud.e Uls~e:em o, pod
míněném odsouzení právní mocI. Jmem;l u~~du 
tres,tní lís,tek zaslá,n býti ne~mí. , Na t.res}mm ~ls[ku 
v čele buďtež čer,veným ~nlkous.tem nap~dne n rJ

psána píiSmenla "P. o.", a v poznámce buď vyzna- . 
čeno, kdy doba zkušebná končí. . 

Usnese-li se soud podle druhého .odstavce § 7 . 
zákona, že bude uv,a\žo~arti o ~odJ?~ěném ;o~ou
zení ve vdejném' sedění, nesm!l byb trestm l1stek 
vyhotoven p,řed tímto rozhodnutím. , 
. Obecní úřad, jemuž je trestní ~í'st~k zyasl,an, 
budiž plři tom upozorněn na znění plrve vety tretlho 
odstavce § 9. zákona. 

§ 9. 

Každý případ, v němž byl po~olen podm!něný 
odlklad tresltu, budiž u TIlalézacího s~u~u, zap1s.an do 
zvláštního seznamu ("lsezI1lam ,Podmmeneho od~ou
zení"), který zakládá se ročně a má tyto rubnky. 

1. Čísl·o řadové, 
2. číslo (značlka spisON"á) trestní věci, 
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3. jméno, věk, zaměs,tnání a bydliště podmíněně 
'Odsouzených, . 

4. datum rozsudku, 
5. trestný čin podle rozsudku, 
6. uložený tr,eSlt, 
7. počátek ' doby zkušebné (§ 3. zák.ona), 
8. konec doby zkušebné, 
9. oP,atření podle § 4. zákon/a; je-}.j, dán odsou

zený pod ochranný dozor, budiž zde uveden 
též soud, který jej vykonává, 

10. datum usneLS,ení podle § 8. odst 1. záko,na 
11. dodatečný výkon .flres,tu (§ 6. ,zákona), t. j. 

jeho začátek a konec 
12. poznámka. ' 

§ 10. 

Jakmile je případ zapsán do tohoto seznamu 
b~~iž v~c vyzny~čena v dosavadním záznamu (rej~ 
stniku) Jako vynzená. 

Při tom buďtež v pOlZnámce napsána písmena 
"P. o." a řadové číslo zápisu v s.eznamu s posled
ními dvěma číslicemi je,ho roční/ku, na př. P. O. 5/ 19. 

§ 11. 

Úřad vedoucí zálZnamy o trestech uschová 
tr,estní .lístky, které mu byly zaslány s poznámkou 
podmíněného odsouzení, odděleně od olstlatnkh. 

v!,akmil~ však dO/stane od soudu zprávu, že byl 
nafllzen vykon tres,tu podmíně,ně odloženého, pře-

/ 
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škrtne na trestním lístku viditelně písmena "P. o." 
a vřadí jej do záznamu o trestech. 

Uplynul-li od konce roku, v němž skončila ~oba 
~kušebná, lmlendářní rok, aniž byl uvědoměn, že 
došlo k výkoi1U trestu, vyř!adí příslušný Hstek a 
uschová jej zvlášL 

§ 12. 
Soud povoli~ší podmíněný odklad trestu je po

vinen ale:spoň jednou za IPůl roku vyšetřiti chování 
podmíněně odsouzeného. Šetření .tolh.o třeba není, 
je-li nad odsouzeným vYKonáván ochranný dozo'f. 
Také když uplyne doba zkušebná, je soud povinen 
dříve než rozhodne o tom, zda se .odsouzený 
osvědčil, vykonati toto šetření a zej.ména' se též 
dotázati úřladu vedoucího záznamy o treste,oh a zji:
s.titi zda odsou~ený, jak mu byl.o podle § 4. ulo
žen~, nahradiJ podle svých sÚ škodu nebo dal za
dOSltučinění. Výsledky takoN'ého šetření buďtež 
připojeny k původním spisům trestním. 

Dojdou-li 'Soudu o Odsol1zeném zprárvy nepříz
nivé, bud,iž o nich uvědoměn i úřad veřejné žaloby. 

II. 
O podmíněném propuštění. 

§ 13 . . 
Komise pr'O podmíněné propuštěnlí, z trestu ustaN'í 

se u ka,ždéhosbo'rového soudu pro tresty delší. jed
noho r'Oku, vykonávané ve věznicích tohoto soudu 
a v samostatné trestnici, ležící v jeho obvodu. 
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§ 14. 

Návrh nla jmenIQvání soudců a náhradníků pro 
tuto komi!si (§ 12. odst. 3. zálk.) piOdá pre:sidium to
hoto sboroN'éhlO soudu 'dIQ 15. listopadu pro 'každý 
příští rok ' 

Státní zás.tupce může se dáti zastoU)p;úti někte
rým · s:vý,m náměstkem. ' Předsedu zastupuje člen 
po něm úředním pořadím nejstarší. 

§ 15. 

Komise jedná buď z moci úřední, buď k žádosti 
trestancově. 

Ředitel trestnice jeslt PIQvinen nav.rhnouti komisi 
k . podmíněnému propuště,ní takové trestanoe 
u nichž JSIQu splněny zákonné podmíll1ky. ' 

Rovněž jes,t plovůnen klalždou ži1dost, kterou 
v tomto směru trestanec p:ředneise, odevzdati komisi 
a IPřipoHti k ní osobn1í spilsy tresuanoovy i SIVOU 

zPlrávu. ' Sám může IQ dmlí,tnouti žádost jedině, 
,byla-li podána před uplynutím ro'ční lhůty, zmíněné 
v § 13. zákona. 

§ 16. 

GlenoN'é komise jsou opráJvněni prohlédnouti 
osobní spisy ·t;r'estlalnců, kteří v nejbližších měs.ících 
odpykají část trestu zmJÍněnou v § 10. zákona, a 
mohou je také ve vazbě navštěvovati, aby je lép,e 
pOlZnali. 
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§ 17. 

Podié1'né žádosti nebo návrhy ředitele trestnice 
i pří/padné návrhy jednotlivých členÍl komi,se buď
tež u presid:iJa příslušného soudu zapsány do zvlášt
ního "Seznalmu o podmí,něném proPuš,tění". Seznam 
ten zakJláďá se ročně a má tyto :rubriky: 

1. čílslo řadové, 
2. datum, kdy žádost ,neb návrh došly, 
3. jméno tresrtancovo, 
4. trestnice . nebo věznice, kde 'si odsouzenÝ trest 

odpykává, 
5. délJka plhso}1Zeného trestu, 
6. dobla odpykaného trestu, 
7. datum a obsah rozhodnutí kornilse ("povo

len'Ů" nebo "nepovoleno"), 
8. d'Ůba 'zkušebná, 
9. dodatečný výkon trestu, 

10. poznámka'l<). 

§ 18. 

Po zapusu buďtež žádosti (návrhy) ,předány 
předsedov~ komise. Ten přidělí je j,ednotlivým čle
nÍlm komise jaJko ziPravodajÍlm, aby vyšetřili, 

. .isou-li zde podmínky podmíněnéh'Ů pr'Ůpuštění. Ve 
zp:ravodajství lS,e všichni členové Ikomise (i před
sedla) stnídlaj í. 

*) Podle dodatečné zprávy ve věstníku min. spravedl
nosti str. 157 r. 1919. 
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vvŠet,!ení o žádosti (návrhu) děj se způsobem, při
merenym ~o~olnostem případu. Nutno zj'ilstiti nej
~:ve .~ho~am trestancov'Ů v trestu a je-li dobré, vy
zada.ti, SplS,y o )eho tr.estní věci, jakQiz i vyšetřiti 
osrtatm okolnosti , UlVedené v § 10. zákona. Šetření 
musí být zaháj eno v čas, aby mohlo se státi r'Ůz
hodnutí, jakmile upl,vne IhMla § 10. zákona. 

§ 19. 

Zlprav'Ůdaj oznámí protokolárně trestanc:il vše 
co svědč1í; PIPo.ti jeho propuštělní., a dá do protokolu ' 
00 trestanec uvádí na 'svou 'Obhajobu. Pokud b; 
tato u~ání trestancova činila nutným šetření, piro
vede Je zpr:a'Vodad před seděním komise. 

§ 20. 

VýsledJky šetření zaznamená zlPravodaj stručně 
pro spisy 'a podá o nich v sedění komi'se ústně 
zprávu. 

§ 21. 

Komise jedná v přítomnosti všech členů a za
pi,sovla:tele. V protokole o tomto j.ednání budli!ž za
psá,n návrh z,pifavo.dajÍlv, provedené hlasování a 
konečně . usnesenlÍ. K:omise může ve svém sedění 
vysle.chnouti í osoby přezvědné, zejména ředitele 

tr~~tnice a ostatní IZ.řÍizence tre-s,tníce, kteří přichá
~eJl s !,restance.m do styku. P:řeje-li si toho ·i, jen 
J'eden Cílen komise, m1usí trestanec býti osobně ko
misí vyslechnut. 
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§. 22. 

V rudí-li trestanci pouze nepHznivé P,oměry, které 
ho čekad1í na svobodě, má komilse pokusiti se ,o ná
prla'Vu těchto poměrů. 

§ 23. 

Seděn!í komise koná se zPlfavidla nejméně 
jednou za měsíc .v místě sbo;rového soudu a po.dle 
potřeby v ,trestnici. Ustanovuje ;je předseda komIse. ' 

V každém .sedění buďtež probrány příplady do
s.~d nevyří~ené a budi:ž uvažováno, j,ak by se na
~ytlé závady daly odstraniti. 

§ 24. 

Usnesení komisle provádíl zpravodaj .za Ipomoci 
presidiální kanceláře sborového soudu. 

Zamítavé konečné usnesen~ budiž ~e sp'isu 
v konceptu plřiloženo, i IS odůvodněním vyhotoveno 
a do týdne do,ručeno trestlanci. 

Bylo-li žádos.ti vyhověno, nebudiž usnesení 
zvlášt vyhotovováno. -

§ 25. 

O každém konečném rozhoďnutí komise buď 
neprodleně uvědoměn ředite[ trestnice (správce 
věznice), aby byl tre:stanec ihned propuštěn. 

Při prolPouštění buď trestanec ředitelem trestnice 
dútklůvě llIaJPomen,ut a Utpozo[nen na důvody, pro 
~teré mltže býti podmíněné propuštění odvoláno. 
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Reditel,L trestnice také náleží ncipomenouti pro
puštěného trestance, kdyby se nechov:al tak; ja/k je 
Jeho povinností, a může taJké piožáJdati přlíslušný 
soud-, aby ho předvolal a napomenul. 

§ 26. 

Ředitel trestnice jest povinen podati Ztprávu 
o podmíněném' propuštění IS podotknutím, kdy 
skončí dobla zkušehná, bez prÍltahu úřadu přísluš- , 
nému vésti záznam' 'O trestech propuštěného, dále 
mílstnímu úřadu jeho domov,ské obce i bezpečnost
nímu úřadu, kde se bude zdržovati. Byl-li nařií-zen 
ochranný dozor, budiž uvědoměn též tPlříslušný 
'okresní soud (§ 17. zákona). 

úřad vedoucí záznamy o trestech us.chová toto 
oznámení spolu s trestními lístky. z,míněnými 
v § 11. 

Tlřetí odstavlec § 11. ,pllat1í také o těchto ozná
meních. 

§ 27. 

:Rrovedená podmíněná propuštění buďte~ zazna
nienána v osobních spisech tres1tanců a zapsána 
i - ředitelstvím trestnice do zvláštního seznamu 
("Seznam podmí.něně P[,oPuštěných trestanců"), 
Ten bude miíti tyto l'ubriky: 

1. číslo řadové (bez ohledu na ročníky nepře
tržitě za sebou jdoucí), 
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2. jméno propuštěného trestance a jeho byd-
l.iště,*) 

3. číslo seznamu o podmíněném propuštění, 
4. den podmíněného propuštění, 
5. konec doby zkušebné, v v . 

6. opatfení podle § 11. zák.ona a oznaceUl soudu, 
který provádí ochranny doz;or, . . I 

7. datum usnesení podle odstavce 1. § 14. za-
kona, 

8. ' dodatečný výkon zbytku trestu, t. j. den, 
kdy zbytek trestu byl nastoupen, 

9. poznámka. 

§ 28. 

Řediteli trestnice náleží, ,aby si nejméně j:dno~ 
v rt roku a vždy po uplynutí doby zkusebne 

za cv ' d ' v v .opuště 
vyžádral zprávu o chování po mmene ,pl . . -
ného podobně, jak }erst ustanoveno v § 12. tohoto 

nařízení. . , 
Je také povinen uvědomiti komis,i 'pro p,odrrll

něné propuštění ihned, jakmile se dov} ~ pnipadu, 
kter:)r by mohl ;podle § 14. zákona vestl k odvo-
lání podmíněného propuštěnÍ. 

§ 29. 

Rozhodne-li komise, že má ,býti ~yko~án zby
tek trestu podmíněně odloženy, 'uvedoml o tom 

*) Podle dodatečné opravy ve věstníku mjnisterstv~ 
spravedlnosti str. 157 r. 1919. 
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úřad, kterému podle zákona náH,ež:í pečovatil o vý
kon trestu (§ 397. rak. a: § 494. uher. tr. ř.), aby 
usnesení neprodleně provedl. 

§ 30. 

Podal-li tre'Stanec do usnrelSení komise sUžnost, 
buď předlož,ena s urychl,ením minister,sltvu spra
v,edlnos.ti la buďtež ) k ní připojeny osobní spisy tre
stancovy, trestní <s:pisy a s,pilsy o podmíněném pro
puštění. 

'§ 31. 

Spi<sy komis.e pro podm1íněné propuštění buď
tež vedeny pro každěho trestance zvláště ~ tvoří 
čáslt spisů ,presidiálních. 

§ 32. 

Úkoly, uložené v předohozích ustanovenich 
řediteli trestnice, nálež1í co do vězľí.ů ve věznicích 
soudní,oh onomu s,oudci nebo státnímu zástupci, 
jemuž plří.s.}uŠ1íl dohled nad věznicí. 

III. 

Ustanovení společná. 

§ 33. 

U okrresního soudu, jemuž nále,ží vykonáv!ati 
oc~ranný dozolr (§ 17. zák.), leží-Ii v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku, budiž případ ,z,apsán do reJ
stříku .,P" a v poznámce buďtež bareVn1rl11 inkou-
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st,em nebo barevnou tu~kou vepsána' písupena 
,,0. d.". 

Na Slovensku budiž založen pro takové případy 
seznam 'nadep1s.aný: "Seznaml ochranných do
zorců" o těchto rubrikách : 

1. řadoiVé číslo, . 

2. den příohodu, 
3. jméno pod dozor pos.taveného, 

4. jeho bydliš,tě, 
5. jméno ochranného dozorce, 
6. dlen skončení ochranného dO~Gru, 

7. poznámka. 

Seznam ten zlakládá se ka~dého roku znova. 

Spisy buďteŽ vedeny podle jedna.cího řádu 
soudu. 

§ 34. 

- Soud ,vedoucí ochranný dotor je povinen opa
třiti si trestní spisy, laby si zjednalI vědo,most o okol
nost,ech, za nichž byl t,restný čin spáchán, a o dří
vějším jeho ~působu' života. 

Náleží mu napomenouti vinníka, kdyby se ne
chovlal tak jak je ňeho povinností, la oznámiti dů
vod, pro který má býU nařlÍ:zen výkon odl.o~eného 
trestu nebo jeho zbytku, soudu nebo komISI, jimž 
přísluší b tom rozhodnouti. 
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§ 35. 
Za ochranného dozorce budiž ustanovena osoba 

požívající veřejné důvěry a bezúhonné pověs,t/ 
není-li závady, ~ plříbl1Jzných vinníkový'ch. ' . ' 

Nekoná-li ochr.anný dozorce Sivé povinnosti, 
ustanoví soud Zl~ něho osobu jinGu. 

Vinn1ík ní'úže ze záva1žných důvodů žádati aby 
soud změnil olPlatřenÍ ochraÍmého dozorce. ' 

§ 36. 
Ochranný dozor,oe má podávati soudu ve lhů

táoh, které tento ustanoví, pravidelně a pokud 
možno ústně zprávy o svém svěřenci a 'mimo to 
má oznámiti každou záv1aclu, kterou shledá Ústní 
zprávy buďtež u soudu stručně zaznamená~y. 

§ 37. 
Doví-li se soud neb úřad, zahájivši trestní fl

zení, že obviněný byl podmíněně odsouzen nebo 
podmíněně z trestu propuštěn, oznámí to soudu 
neb komisi, jimž náleží rozhodnouti o dodatečném 
vSrkonu trestu nebo jeho zbytku. Toho třeba není 
je-li mu známo, že již uplynul rok od konce dob; 
zkl)šebné do začátku nového .trestního , řízení. 

§ 38. 

LJřad vedouCÍ záznamy o trestech je povinen 
uvědomiti ihned soud nebo komis.i , pro p,ódmíněné 
prOlpuštění, jakmHe zví, že podm1íněně odsouzený 
nebo proPuštěn~r byl znovu odsouzen. Je-li žádán 
M i lot a, Podmíněné odsouzení a propuštění. 8 
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soudE~ o' výtah z trestního redstříku .některé olsoby, 
je jeho pov,inností přesvědčiti se, nebylia-li snad . o~.: 
souzena nebo propuštěna podmíněně a upozornIt! 
na tG dožadující soud, jes.tliže se t'ak stailo. 

§ 39. ' 

Stížnost zm'íněnou v § 20. zákona nutno podati 
u · :soudu, který usnesení vydal, neb u komise p.ro 
podmíněné propuštění z trestu. 

Tyto úřady ji nesmějí zamítnouti ani, }e-li po
dána O\piOžděně. 

IV. 
Ustanovení závěrečná a p,řechodná. 

§ 40. 

Přednisy o s.tatistice podmíněného odsouzení a 
podmíně'ného propuštění a předpisy o přechodnÍICh 
ústavech trestních pro ÍlzemÍ,- ne·mající dosud ta!ko
vých ústavů, budGU vydány zvlášť. 

§ 41. 

Kde neby:! trest dosud vykonán a kde jsou pod
mínky podmíněného odsouze'ní, má soud s výkonem 
trestu sečkati a napřed odslOuzeného poučiti o jeho 
právu k žádosti podle § 23. zálmna. 

Podal-li 'od,soUizelný žádost za podmÍlněný od"7 
klad trestu - budiž o n1í rozhodnÍ1to po vykonaném 
šetření ve ~eřejném sedění pGdle § 7. zákona. 
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§ 42. 

Návrh na .imenovál1í členů komise pro podmí- . 
měné propuštění z trestu -pro zbyvající .období roku 
1919 a na rok 1920 budiž podán presidiem přísluš
ného sborového soudu plresidiu vrchn1lho zemsikého 
soudu nebo presi~iu tabule ihned. 

V. 
Ustanovení o osobách vojenských. 

§ 43. 

Pokud z .odchylných p ředipisLt zákonných ne
. vysvítá opak, plaH předešlé předpisy i pro obor 

soudniCtt!VÍ vojenského s těmitG změnami: 

L V seznamu podmíněného 'Odsouzení (~ 9. naří
zenO v rubrice 9. bud.iž zapsán soud, který vy
konává ochr,anný dozor, teprve, až odsouzený . 
vystoup,í z činné služby vojenské. 

2. Nalézací soud vojenský mějž v patrnosti pří
Ipady, v ni~hž byl vyslG,ven ochranný dozor. Pří
slušné velitelství odsouzeného jest p.ovinno ozná
miti tomuto soudu vystoupení ndsouzenéhD 
z činné služby vojenské (§ 21., Č. 4. zák.). 

3. Komisi pro podmíněné Propuštění z ,trestu jme
nuje nejvyšší vojenský soud do 15. prosince 
každého roku a sice letos pro zbytek rolku 1919 
a pro rok 1920. 

4. Co .ie ust?noveno o řediteli trestnice, platí zde 
o veliteli vojenské trestn ice . Úkoly pres.idiálni 
kanceláře vykonává kancelář soudu div.isního .. 

8* 
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5. Úřadem zmíněným v § 29. jest zde úřad jmeno· 
vaný v § 413. voj. tr. ř. 

§ 44. 

N.ařízení toto nabývá účinnosti vyh~ášením 8 

provedení jeho přísluší ministrům spravedlnosti , 
národní obna\l1y a ' vnitra. 

Švehl'a v. r. 
Klofáč v. r. 

Sonntag v. r. 
Prášek v. tf. 

Tusar v. r. 

Dr. Veselý v. r. 

- Houdek v. r. 

Dr. Winter v. r. 
Iiabrman v. r. 

Dr. Heidler v. r. 
Staněk v. r. 

Dr. Pranke v. r. 
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