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PŘEDMLUVA. 

Ministerstvo spravedlnosti předkládá k posouzení návrh obecné části 

trestního zákona, který vypracovala komise, zvolená dne 14. června 1920 
na poradě odborníků trestního práva. Členové její jsou: univ. profesor Dr. 
August Miř i č k a jako předseda, univ. profesor Dr. Jaroslav K all ab a od
borový rada Dr. Albert M i lota. Ze začátku se zúčastnil prací i univ. profesor 
Dr. Josef P ruš á k, jemuž však bohužel záhy další práci znemožnila těžká 
choroba, končící předčasnou smrtí. 

Komise, sjednotivši se na zásadách, kterými by se měla reforma říditi, 
podrobila referáty vypracované jednotlivými členy důkladné úvaze v četných 
seděních, jež zahájil ministr spravedlnosti Dr. August p' ope I k a a jichž se 
zúčastnili též odborový přednosta ministerstva spravedlnosti Dr. Emerich 
P o I á k a odborový přednosta ministerstva unifikačního Dr. August Rá th. 
Zapisovatelem při nich byl minist. místotajemník Dr. Otto S ch o I z. Proto
koly o tomto jednání budou později systematicky zpracovány a stane-li se 
návrh zákonem, budou jako jeho materialie vydány. 

Ministerstvo spravedlnosti koná milou povinnost, když zde zdůrazňuje 
lásku, se kterou na návrhu prvního trestního zákona naší republiky pra
covali všichni zmínění pánové se svým předsedou v čele, jehož bystré 
a hluboce založené řízení prací zaslouží, aby zvlášť bylo oceněno. Jemu 
i ostatním pánům budiž vysloven srdečný dík. 

Ministerstvo spravedlnosti doufá, že vykonaná práce dojde pozornosti 
právnických odborníků i širší veřejnosti, a bude povděčno za každý pokyn--;
kterého se mu dostane, aby mohľó Národnímu shr0'máždění předložiti osnovu 
zákona pokud možno nejdokonalejší. 

V Praze v květnu 1921. 
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I(teré číny se tre
stají. 

Přestupky , 

přečiny, zločiny. 

Trestn'í zákon 
o z I o čin -e cha pře čin ech . 

. Čijst obecná. 

Hlava I. 

Trestní zákony. 

§ 1. 

Podle tohoto zákona muze býti potrestán jen ten, kdo se dopustil činu , 

jejž zákon prohlásil za trestný soudem. 
Trestné činy, jež nejsou prohlášeny za přestupky, jsou precmy ; zločiny 

jsou, je-li na ně stanoven trest žaláře a uzná-li soud na tento trest. Na trest 
žaláře jest uznati, když čin byl spáchán z hrubé zištnosti, surovosti, zahálči

vosti, nestoudnosti, zlomyslnosti nebo jiné nízké pohnutky. 

§ 2. 

Časová platnost Zákona trestního budiž užito také na činy spáchané před tím, než nabyl 
trestních zákonu. účinnosti, byly-li soudně trestny již podle zákona platného v době spáchání 

Cl nezanikla-li trestnost jejich ještě před účinností nového zákona . 
Za takový čin nesmí však býti uložen trest na svobodě delšího trvání než 

I, činí nejvyšší výměra sazby, kterou naň stanovil zákon platný v době činu. 
Byl-li čin podle tohoto zákona trestný jen trestem peněžitým a nový zákon 
stanoví jen trest na svobodě, budiž tento trest uložen toliko podle nejnižšího 
stupně zákonných sazeb. 

Tato ustanovení platí, i když před účinností nového zákona byl již vynesen 
rozsudek, má-li býti učiněno nové rozhodnutí ve věci samé. 

§ 3. 

Ustanovení § 2. odst. 1. platí též, pokud jde o oprávnění k obžalobě 
(§ 24- 28). 

Je-li ke stíhání trestného činu dříve veřejnožalobného podle nového 
zákona potřebí soukromé obžaloby, nepočíná se lhůta k jejímu podání dříve 
než dnem, kdy tento zákon nabyl účinnosti. To platí také o trestných činech, 
jež stíhati lze jen k návrhu, nebylo-li ho potřebí dle zákona dříve platného. 

Bylo-li v době, kdy nastala změna v oprávnění k obžalobě, trestní řízení 

u soudu již zahájeno, oznámí soud tomu, kdo je nyní oprávněn k obžalobě 
nebo k návrhu, že v trestním řízení bude pokračováno jen na jeho žádost. 
V 'takovém případě končí se lhůta k podání obžaloby nebo k návrhu uplynutím 
dvacátého osmého dne po učiněném oznámení. 

Byl-li v době, kdy nastala změna v oprávnění k obžalobě, již vynesen 
rozsudek první stolice, lze těchto ustanovení užíti jen, dojde-li k novému trest
nímu řízení v první stolici. 

§ 4. 

Byl-li vinník odsouzen před účinností nového zákona za čin , který podle 
tohoto zákona již není trestný, vysloví soud, že rozsudek neb~de vykonán, pokud 
se tak již nestalo, a že následky odsouzení pomíjejí dnem, kdy tento výrok 

I 
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nabude právní moci. Výrok ten nedotýká se rozhodnutí o nárocích soukromo
právních. 

Byl-li ' vinník odsouzen před účinností nového zákona k trestu smrti za 
čin, na který nový zákon neukládá tohoto trestu, uloží se trest podle nového 
zákona. 

§ 5. 

Osobní a místní Trestní zákony vztahují se také na osoby vojenské, není-li zákonem vý-
platnosttrestních slovně ustanoveno jinak. 

zákonu. § 6. 

Podle trestních zákonů republiky bude potrestán: 
a) kdo se dopustil, tr'estného činu na území republiky; 
b) kdo se dopustil v cizině zločinu nebo přečinu proti státu, proti národní 

obraně a proti bezpečnosti tuzemských peněz a tuzemských cenných papírů; 
c) příslušník republiky, který se dopustil v cizině obchodu ženami, otrokář

ství, námořního lupičství, padělání cizozemských peněz a cizozemských cenných 
papírů, křivého svědectví ve věci projednávané československým soudem neb 
úřadem, dále zločinu nebo přečinů proti československému zákonodárnému 
sboru, soudu, úřadu neb úředníku anebo zločinu nebo přečinu obecně nebez
pečného, nebo který se dopustil v cizině takového trestného činu, k jehož 
stíhání je republika zavázána mezinárodní smlouvou; 

d) příslušník r'epubliky, který se dopustil v cizině jiného zločinu nebo 
\ 

přečinu, je-li trestnost jeho uznána zákonem místa, kde byl spáchán; 
e) cizinec, který se dopustil v cizině obchodu ženami, otrokářství, námoř

ního lupičství, padělání cizozemských peněz nebo cizozemských cenných papírů 
nebo zločinu nebo přečinu obecně ne~ezpečného nebo jiného trestného činu, 
k jehož stíhání je republika zavázána mezinárodní smlouvou, ve všech těchto 
případech předpokládajíc, že nedojde k vydání; 

j) cizinec, který se dopustil v cizině jiného zločinu nebo přečinu, jenž 
je trestný také podle práva platného na místě činu a pro nějž vydání není vy
loučeno, nařídí-li stíhání ministr spravedlnosti. 

§ 7. 

Potrestání za čin uvedený v § 6 d" e, f je vyloučeno, odpykal-li si 
vinník zaň již v cizině trest. Byl-li mu však trest prominut nebo byl-Ii tam I 

zproštěn, může býti stíhán, nařídí-li to ministr spravedlnosti. 

§ 8. 

Nelze-li zjistiti, ve kterém státě byl čin spáchán, nebo zdali je trestný 
podle zákona místa, kde byl spáchán, nebo byl-li čin spáchán na území ne
náležejícím žádnému státu, sluší posuzovati jeho trestnost (§ 6 d, f) podle zákona 
státu, jehož vinník je příslušníkem. 

Nelze-li zjistiti trestnost činu tímto způsobem, užije se výhradně zákona 
republiky. 

§ 9. 

Byl-li příslušník republiky odsouzen v cizině k trestu žaláře nebo stejně 
přísnému trestu, může soud vysloviti na návrh veřejného žalobce, že pozbývá 
čestných prá~bčanských na dobu, kterou soud určí od tří do deseti let (§ 52). 

§ 10. 

Vydáni zločinců. Vinník, jehož cizí stát vYQal pro určité trestné činy, '. nesmí býti stíhán bez 
soublasu tohoto státu pro jiné činy, jichž se dopustil před svým vydáním, 
jestliže si to tento stát výslovně vymínil. 

§ ll. 

Pro politické trestné činy a pro činy s nimi přímo souvisejíci nesmí býti 
nikdo vydán. 

Rovněž je vydání vyloučeno, není-li čin trestný podle zákona republiky 
nebo pominula-li podle tohoto zákona jeho trestnost. 

Příslušník republiky může býti rozhodnutím soudu (§ 59 tr. ř.) se svole
ním ministerstva spravedlnosti vydán cizímu státu, v němž spáchal trestný čin, 
jen výjimečně, je-li to zvláštními okolnostmi odůvodněno. 

Cizinec smí býti vydán jedině státu, v němž spáchal čin nebo jehož je 
příslušníkem. 

, I 

Výklad někte 
výrazů zakc 

I. Jedná" í 

2. Místo Čl 

3. Veřejnost ~ 

4. Násilí\ 

5. Osoby bU 

6. Rodiče a I 

7. Dospěl 

8. Děti. 

9. Mladist 

10. Počítání Č' 

II. Doba vále 

12. Nepřít( 

13. Veřejná 11 

14. Orgán m 
veřejné. 

15. Movitá v 

16. Lihovin 

17. Rozsudt 

18. Zproště 

19. Odsouze 

20. Vykon' 
trestu. 
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Výklad některých 
výrazů zákona. 

I. Jedná"í. 

2. Místo ČinU. 

3. Veřejnost činu. 

4. Násilí. 
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Vydání příslušníka republiky smí se státi jen pod podmínkou, že nebude 
potrestán leč za činy, pro které je vydán, a ne přísněji, než stanoví zákon 
republiky. Táž podmínka může býti stanovena při vydání cizince. 

§ 12. 

Uchyluje-li se smlouva o vydání zločinců od ustanovení § 6- 11, vy
žaduje schválení zákonem. 

§ 13. 

Co ustanovuje zákon o jednání, platí stejně jak o konání tak o opo mi
nutí, leč by stanovil jinak. 

, Čin se pokládá za spáchaný tam, kde byla trestná činnost vykonána, 
i tam, kde výsledek v zákoně uvedený nastal nebo nastati měl. 

Čin je spáchán na území republiky, i kd(yž byl spáchán na československé 
lodi nebo ve vzdušném prostoru nad územírh republiky. 

Veřejně je čin vykonán, byl-li spáchán v rozšiřovaném (§ ... tisk. zák.) 
tiskopise nebo takovým jiným způsobem, že mohl býti postřehnut vetším 
počtem osob. 

Násilím je též nebezpečné vyhrožování nebo způsobení stavu bezbran
nosti, nechť se stalo prostředky narkotickými, hypnotickými nebo jinými. 

Nerozhoduje, směřuje-li násilí proti osobě napadené nebo proti osobě 
jí blízké. 

5. Osoby blízké. Osobami blízkými jsou ony, k nimž je ten, o něhož jde, v takovém po-
měru rodinném, přátelském nebo milostném, že by újmu jimi utrpěnou poci-
ťoval jako újmu vlastní. 

6. Rodiče a děti. Rodiči rozumí se příbuzní pokolení vzestupného, dětmi příbuzní poko-
lení sestupného, počítajíc v to i příbuzné nemanželské a adoptivní. 

7. Dospělí. Dospělí jsou osoby dosáhnuvší osmnácti let. . 

Nedospělí jsou osoby mladší osmnácti let. 

8. Děti. Děti jsou osoby mladší čtrnácti let. 
9. Mladiství. Mladiství jsou osoby dosáhnuvší čtrnácti, ale mladší osmnácti let. 

10. Počítání času. Lhůty počítají se tak, že nečítá se den, kdy nastala událost určující po-

II. Doba válečná. 

12. Nepřítel. 

13. Veřejná moc. 

14. Orgán moci 
veřejné. 

15. Movitá věc. 

16. Lihoviny. 

17. Rozsudek. 

18. Zproštěni. 

19. Odsouzení. 

20. Vykonání 
trestu. 

čátek lhůty, 

Léta a měsíce čítají se podle kalendáře. 
Dobou válečnou je doba, po kterou republika vede válku, i doba,' v níž 

republika činí vojenská opatření pro nebezpečí vypuknutí války. 
Nepřítelem je cizí moc, s níž republika nebo její válečný spojenec vede 

válku, nebo proti níž se dějí opatření uvedená v odstavci předcházejícím. 
Veřejnou mocí je rozuměti úřady správy veřejné a mocí vojenské i soudy. 
Orgánem" moci veřejné rozuměti je toho, komu moc veřejná nebo záko

nodárná svěřila úkon své pravomocí (veřejný úředník) i toho, kdo pomáhá při 
tomto úkonu z příkazu moci veřejné nebo zákonodárné nebo jejího orgánu. 

Movitou věcí je také elektřina nebo jiná přírodní síla, člověkem vyro-

bená nebo zachycená. 
Lihovinami rozumí se kořalka, víno, pivo i jiné nápoje obsahující alkohol. 

Rozsudkem rozumí se, neustanovuje-li ;zákon jinak, také trestní příkaz. 
Zproštěním rozumí se, neustanovuje-li zákon jinak, také zastavení trest-

ního řízení. 

Tam, kde trestní zákon spojuje s odsouzením předcházejícím nebo ná
sledujícím určité účinky, nastávají tyto účinky při odsouzení v cizině jen 
tehdy, když soud podle povahy trestného činu, podle způsobu a tíže trestu 
uzná, že toto odsouzení je klásti na roveň odsouzení v tuzemsku. 

Účinky, které zákon spojuje s vykonáním trestu, nastávají, neustanovuje-li 
zákon jinak, také když byl trest prominut nebo výkon 'rozsudku promlčen 
nebo když nabylo , právní moci rozhodnutí, že podmínečně odsouzený se 

osvědčil. 
Bylo-li vysloveno odsuzujícím rozsudkem odkázání do ústavu zabezpe

čovacího, pokládá se, ~ došlo-li k výkonu tohoto opatření, trest za vykonaný 
teprve, když odsouzený byl z tohoto ústavu propuštěn. 
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Vina. 
Úmysl. 

Vina vědomá. 

Nedbalost. 

Hla v a II. \ 

Trestné činy. 

Oddělení první. 

Podmínky trestnosti. 

§ 14. 

Trestný je jen ten, kdo jedná úmyslně, vědomě nebo nedbale. 
Úmyslně jedná, kdo jedná za tím účelem, aby způsobil výsledek v zá

kO,ně uvedený. 
Vědomě jedná, kdo zná všechny skutečnosti, zakládající trestnost jeho činu. 
Nedbale jedná, kdo nezachová opatrnosti, k níž je povinen nebo které 

je podle okolností potřebí, ať mu je známo, že z činu může vzejíti výsledek 
v zákoně uvedený (hrubá nedbalost) nebo ať mu to známo není. 

Není-li v ,zákoně ustanoven zvláštní trest na jednání úmyslné, je trestno 
tak jako jednání vědomé. 

§ ' 15. ' 

Těžší výsledek. Vyšší trestní saiba stanovená pro případ, ze cmem byl způsoben těžší 

Ohrožení. 

Pokus. 

Jednání 
přípravné. 

Pokus činu 
nedbalého. 
Dobrovolné 
ustoupení. 

výsledek, platí" neustanovuje-li zákon jinak, jen, když vinník věděl, že tento 
výsledek může z činu jeho vzejíti. 

§ 16. 

Trest stanovený na případ, že byJo zpusobeno nebezpečí určitého vý
sledku, platí, neustanovuje-li zákon jinak, také když tento výsledek skutečně 
nastal. \ 

§ 17. / 

Kdo se pokusí spáchati trestný čin a vykoná za tíÍ'n účelem jednání na
svědčující tomu, že se vážně rozhodl trestný čin spáchati, tresce se, neusta
novuje-li zákon jinak, podle, týchž ustanovení, jakoby čin byl dokonal. 

Kdo si však toliko opatřuje prostředky, vyhlíži si příležitost nebo jinak 
se jen připravuje k trestnému činu, je trestný jen, když to zákon výslovně 

ustanov!lje. 
Pokus činu nedbalého není trestný. 
Pro pokus nebo přípravné jednání není trestný ten, kdo dobrovolně 

upustí od své činnosti dříve, než ji ukončil, nebo kdo dobrovolně zamezí vý
sledek. Ustoupení není dobrovolné, stalo-li se pro překážku, kterou vinník 
nemohl snadno překonati nebo kterou za takovou pokládal, nebo protože čin 
jeho vyšel na jevo. 

§ 18. 

Omyl skutkový. Jedná-li vinník v omylu o okolnostech skutkových, budiž čin jeho po-
suzován podle toho, co si představoval. 

Zavinil-li svůj omyl nedbalostí, je za to odpovědný, je-li nedbalé jed
nání trestné, 

Omyl právní. Měl-li vinník za to, že čin jeho neodporuje právnímu řádu, a je-li jeho 

Příčetnost. 

Bezprávnost 
činu. 

omyl omluvitelný zvláštními okolnostmi, může soud trest mimořádně zmír
niti (§ 78). 

§ 19. 

Trestný není, kdo pro chorobu duševní, slabomyslnost nebo por.uchu 
vědomí v době činu nemůže rozpoznati bezprávnost, svého činu, nebo říditi 
své jednání podle správného rozpoznání. . 

§ 20. 

Jednání právné, Není trestné jednání, jež je řádným splněním povinnosti úřadu nebo po-

Obrana, 

volání nebo je jinak přikázáno nebo dovoleno právním řádem. 

§ 21. 

Kdo jedná za tím účelem, aby ubránil sebe neb jiného proti bezpráv
nému útoku na tělo, svobodu, majetek nebo jiný statek, není trestný, učinil-li 
to přiměřeným zpl'tsobem. 

Vykročil-li z mezí přiměřené obrany, může soud snížiti trestní sazbu 
(§ 75). Učinil-li tak z omluvitelného ukvapení nebo rozčilení vyvolaného úto
kem, není trestný. 

Nouze. 

Účastenství 

Obžaloba. 
Obžaloba 
veřejná. 

Zmocnění. 

Návrh. 

Obžaloba 
soukromá. 
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§ 22. 

Nouze. Kdo jedná za tím účelem, aby odvrátil od sebe nebo jiného přímo hro-

Účastenství. 

Obžaloba. 
Obžaloba 
veřejná. 

Zmocnění. 

Návrh. 

Obžaloba 
soukromá. 

zící nebezpečí pro tělo, svobodu, majetek nebo jiný statek, není trestný, učinil-li 
to přiměřeným . způsobem. 

Trestnost není vyloučena, lze-li od toho, kdo takto jedná, slušně žád ati, 
aby se takového jednání zdržel, zejména hledě k možnosti odvrátiti nebezpečí 
jiným způsobem nebo k nepoměrně menší hodnotě ohroženého statku. Rovněž 
není trestnost vyloučena, byl-li ohrozený povinen snášeti hroZÍcí nebezpečí. 

Vykročil-li jednající z mezí beztrestného jednání v nouzi, může soud 
snížiti sazbu trestní (§ 75), a učinil-li tak z omluvitelného ukvapení nebo roz
čilení způsobeného · nebezpečím, může soud trest mimořádně zmírniti (§ 78). 

'" § 23. 

Kdo návodem, radou, utvrzováním, slíbením nebo poskytnutím pomoci 
nebo jinak úmyslně spolupůsobí ke spáchání nebo při spáchání trestného činu 
jiným (pachatelem), je trestný, neustanovuje-li zákon jinak, dle týchž ustano
vení jako pac hate] , i když trestný čiri vykonán nebyl. 

Ukazuje-li menší míra účasti na menší trestnost účastníka, může soud 
sazbu snížiti (§ 75). 

Osobní vlastnosti, poměry a okolnosti vylučují, zmenšují nebo zvyšují 
trestnost jedině toho, II něhož se vyskytují. 

Ustanovellí § 17 platí též o účastenství. 

§ 24. 

Trestné činy stíhají se, neustanovuje-li zákon jinak, k obžalobě veřejné. 

§ 25. 

je-li k obžalobě potřebí zmocnění, má si je veřejný žalobce vyžádati od 
oprávněného dříve, než učiní návrh na zavedení trestního řízení, neb aspoň 

zároveú s timto návrhem a má je vykázati nejpozději při podáfIí spisu obža
lovacího. Je-li oprávněných několik, je třeba, neustanovuje-li zákon jinak, 
zmocnění všech. 

Bylo-li zmocnění odepřeno, je stíhání vyloučeno. Zmocnění se pokládá 
za odepřené, nedojde-li prohlášení oprávněného do čtyř týdnů po učiněném 

dotazu. 
Bylo-li zmocnění odepřeno, později však uděleno a soudu vykázáno, 

lze zavésti neb obnoviti trestní řízení jen, když ještě nenastalo promlčení a od 
činu neuplynul rok. 

Zmocnění může býti odvoláno, dokud se nepočalo s prohlášením odsu
zujícího rozsudku první stolice. 

Odvolané zmocnění nemůže býti znovu uděleno. Odepřené a později 

udělené zmocnění nelze odvolati. 

§ 26. 

je-li ke stíhání potřebí návrhu, je stíhání veřejným žalobcem vyloučeno, 
neučiní-li oprávněný tohoto návrhu do tří měsíců od té doby, kdy se dověděl 
o trestném činu a osobě vinníkově. je-li oprávněných několik, je třeba, neusta
novi.tje-li zákon iinak, návrhu všech. 

Navrh lze podati u soudu neb u veřejného žalobce. 
Byl-li učiněn návrh na stíhání třeba jen jedné z osob zúčastněných na 

trestném činu, je stíhati všechny. 
Dokud se nepočal,O s prohlášením odsuzujícího rozsudku první stolice, 

návrh může býti odvolán, ale jedině tehdy, když oprávnění k návrhu se zakládá 
na osobním poměru k vinníku. Byl-li návrh odvolán proti jedné z osob zúčast
něných, pokládá se za oďvolaný proti všem. 

§ 27. 

Stíhá-li se trestný čin jen k soukromé obžalobě, je stíhání vyloučeno, . 
když osoba k tomu oprávněná vinníku výslovně prominula nebo nepodala 
soudu žádosti za trestní stíhání (obžaloby) do šesti týdnů od té doby, kdy se 
dověděla o činu a osobě vinníkově. 
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Ustanovení 
společná . 

Smrt vinníka. 

je-li čin stíhán vereJnym žalobcem, m'ůže soukromá žaloba býti podána 
také ještě po této lhůtě až do skončení průvodního řízeni ve hlavním přelíčení 

nebo bylo-li trestní řízení zastaveno, do šesti týdnů od zastavení. 
Byla-li podána soukromá obžaloba, končí se lhůta ke stíhání všech vzá

jemných trestných činů soukromožalobných, spáchaných do skončení prů

vodního řízení v hlavním přelíčeni, tímto okamžikem. Toto ustanovení neplatí, 
dověděl-li se op rávněný o takovém trestném činu neb osobě vinníkově teprve 
po uvedené době . 

Soukromá obžaloba může býti odvolána, dokud se nepočalo s prohlá
šením odsuzujícího rozsudku první stolice. 

Soukromá obžaloba . vztahuje se jen na toho, na koho byla podána. 
Je-li několik oprávněných k soukromé obžalobě, přísluší oprávnění to 

každému' samostatně. Avšak odsUzujícím rozsudkem, vydaným k obžalobě 

jednoho z nich, zaniká žalobní právo ostatních. 

§ 28. 

Neustanovuje-li zákon jinak, jest oprávněn k návrhu nebo k soukromé 
obžal o bě ten, kom u bylo trestným čin em ublíženo. 

Pokud op rávněný nepo žívá pl né svéprávnosti, vykonává oprávnění jeho 
zákonný zástupce a nen í-Ii ho nebo je-li tu odpor zájmů, osoba k tomu sou
dem zvláště úízená. T oto ustanovení pl atí o ne zletilých dokonavších osmnáctý 
rok a o marnotratných jen, pokud jde o opráv n ění k soukromé obžalobě, zaklá
dající se na porušení p ráva povahy majetkové. 

Z emře- li op rávněný před up lynutím l hůty, p řec hází oprávnění na jeho 
manžela, rodiče , d ěti a takové vzdál e n ější pr'íbuzné, kte ří v době jeho smrti 
žili s ním ve spo l e čné domácnosti , a není-li tu žádného z uvedených pří

slušníků, na sourozence. Ustanovení to neplatí, dokáže-li se, že oprávněný 
nechtěl vykonati svého práva. Lhůta k ' podání návrhu neb obžaloby počíná 

se pro uvedené osoby smrtí oprávněného . 

Odd ě len í d r u h é. 

Z á n i k t r e st n O S t i a t r es tu. 

§ 29. 

Zemře-li .vinník, nelze ani zavésti trestní řízení ani vynésti rozsudek 
odsuzujícÍ. 

Byl-li odsuzující rozsudek již vynesen, nemuze býti vykonán ani, když 
v době smrti odsouzeného byl již v právní moci. 

Rozhodnutí o soukromoprávních nárocích a propadnutí je vykonatelno 
i proti pozůstalosti, bylo-li v době smrti odsouzeného již v právní moci. To 
platí také o zabrání, pokud předměty nebo hodnoty zabranými prohlášené 
jsou v době smrti odsouzeného v jeho pozůstalosti. 

§ 30. 

Udělení milosti. Byl-li trest odsouzenému prominut nebo zmírněn (§ 1 03 ústavní listiny), 

Promlčení 

stíhání. 

není tím dotčeno rozhodnutí soudu o zabezpečovacích opatřeních a nárocích 
soukromoprávních. 

Vedlejší tresty a povinnost nahraditi náklady trestního řízení jsou pro
minuty jen, pokud to v rozhodnutí presidenta repu.Qliky je výslovně uve- ' 
deno. To platí také, mají-li nastati účinky § 37 nebo § 38. 

§ 31. 

Zločiny se promlčují v šesti letech; 
ve dvanácti letech, je-li vyšší hranice sazby dvacet let žaláře, 

ve dvaceti letech, je-li nejvyšší zákonný trest doživotní žalář. 

Přečiny se promlčují ve dvou letech ; 
ve čtyřech letech, je-li vyšší hranice sazby osm let vezení, 
v šesti letech, je-li vyšší hranice sazby deset let vězení, 

v osmi letech, je-li vyšší hranice sazby patnáct let vezení. 
Rozhodná je sazba, které jest užíti v případě, o nějž jde, přihlížejíc také 

k přípustnému zvýšení nebo sníženÍ. 
Promlčení počíná se, když trestná činnost byla ukončena. 

Jak se přerušuj 

promlčení 

stíhání. 

Promlčení 

výkonu. 

Jak S8 přerušuj ~ 

promlčení 

výkonu. 

Navl'ácení- práv 
občanských. 

Výmaz 
odsouzení. 
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§ 32. 

Promlčení se přerušuje proti vinníku každým opatřením soudu namířeným 
proti němu jako obviněnému. 

Od přerušení počíná se promlčení nové. 
Trestný čin je v každém případě promlčen, uplynula-li od ukončení trestné 

činnosti doba o polovici delší než jest uvedena v § 31, nejméně však pět let. 

§ 33. 

Promlčení Uplynula-li od ukončení trestné činnosti doba uvedená v § 32 odst. 3., 
výkonu. je promlčen i výkon odsuzujícího rozsudku. 

Jak S8 přerušuje 

promlčení 

výkonu. 

Navrácení práv 
občanských. 

Výmaz 
odsouzení. 

Do této doby se ta však nevčítá: 
1. doba, na kterou výkon trestu byl odložen, a to při odsouzení pod mí-

' nečném až do právní moci rozhodnutí, kterým výkon trestu byl nařízen; . 
2. doba, na kterou bylo povoleno spláceti peněžitý trest ve lhůtách; 
3. doba, po kterou po právní moci rozsudku je vykonáván jiný trest 

na svobodě nebo zabezpečovací opatření v ústavě. 
Promlčení výkonu rozsudku nedotýká se rozhodnutí o náhradě nákladů 

trestního řízení, nárocích soukromoprávních a zabezpečovacích opatřeních. 

Soud však se usnese o tom, má-li býti od výkonu zabezpečovacího opatření 
upuštěno z toho dúvodu, že není ho více zapotřebí. 

§ 34. 

Promlčení výkonu rozsudku se přerušuje, když odsouzený byl za vý-, 
konem trestu zatčen nebo vzat do vazby. Nbvé promlčení počíná se, když 
výkon trestu nebo vazby byl přerušen, a byl-li odsouzený propuštěn podmí
nečně, když nabylo právní moci rozhodnutí, kterým propuštění bylo odvoláno. 

Promlčení výkonu rozsudku se dále přerušuje a počíná se promlčení 
nové, když odsouzený po vynesení rozsudku prvé stolice se vidálil do ciziny. 

§ 135. 

Na žádost toho, kdo byl odsouzen ke ' ztrátě čestných práv občanských 
nebo komu bylo zakázáno vykonávati živnost nebo povolání, může soud vy
sloNiti, že se mu tato práva vracejí, je-li to odůvodněno jeho řádným chováním 
a snažil-li se napraviti podle možnosti škodu, kterou trestným činem způsobil. 

Výrok tento je přípustný teprve po uplynutí dvou ťřetin doby určené 
v rozsudku podle § 52 a 53, ne však dříve než po třech letech od vykonání trestu. 

Výrok tento má týž účinek jako uplynutí doby určené v rozsudku podle 
§ 52 a 53. 

§ 36. 

Soud povolí na žádost odsouzeného výmaz odsouzení, snažil-li se pOdle 
možnosti napraviti škodu, kterou trestným činem způsobil, a uplynula-li od 
vykonání trestu doba níže uvedená. Doba tato se rovná dvojnásobné délce 
uloženého trestu nebo při odsouzení podle § 67 dvojnásobné délce nejvyšší 
výměry sazby v rozsudku uvedené, není však u zločinu kratší než osm a delší 
než patnáct let a u přečinu kratší než pět a delší než. deset let; u přestupků 
činí tři léta. 

Do této doby se nevčítá čas, který ztrávil odsouzený v trestní vazbě 

nebo v zabezpečovacím ústavě. 
Byl-li vinník odsouzen více než jednou, může soud povoliti výmaz pouze 

všech odsouzení zároveň, jsou-li tu podmínky pro výmaz každého jednotlivého 
z nich a je-li to i jinak odůvodněno chováním odsouzeného po výkonu po
sledního trestu uloženého za zločin nebo přečin. Stala-li se poslední odsou
zení jen pro přestupek, lze i bez jich výmazu povoliti výmaz odsouzení před
cházejících. 

Byl-li vinník odsouzen více než jednou buď k trestu vězení aspoň šesti 
měsíců nebo k trestu žaláře, lze povoliti výmaz za podmínek uvedených v před
cházejícím odstavci teprve, uplynula-li od vykpnání posledního z těchto trestů 

doba uvedená v § 38, určená podle delšího z nich. V takovém případě určí 

soud zároveň další lhůtu od pěti do deseti let, po jejímž uplynutí bude moci 
býti povoleno zahlazení odsouzení, nenastane-li v této lhůtě potrestání uvedené 
v § 38 oust. 1. 



Zahlazeni 
odsouzení. 

Promlčení 

zpetnosti. 

Tresty hlavní. 
J. Žalář. 

2. Vězení. 

Místo výkonu. 

Vyšlo-Ii po povolení výmazu na jevo, že odsouzený se dopustil v době 
uvedené v odstavcích předcházejících trestného činu, pro který by výmaz 
nebyl býval pov~len, zruší soud na návrh státního zástupce povolený výmaz. 

§ 37. 

Výmaz odsouzení poznamená se v záznamech o trestech a má za následek, 
že zpráva o odsouzení smí býti podána pouze soudům, jiným úřadům pak 
jedině, jde-li o udělení neb odnětí veřejné služby. 

Odsouzený je povinen vyjeviti vymazané odsouzení jen na otázku soudu. 

§ 38. 

Odsouzení se zahlazuje, uplynula-li od vykonání trestu doba níže uvedená 
a nebyl-li vinník v této době odsouzen k trestu vězení aspoň šestiměsíčním u 
nebo k trestu žaláře. Doba tato se rovná trojnásobné délce uloženého trestu 
nebo při odsouzení podle § 67 trojnásobné délce nejvyšší výměry .sazby v roz
sudku uvedené, není však u zločinů kratší než dvanáct a delší než dvacet let 
a u přečinů kratší než osm a delší než patnáct let; u přestupků činí šest let. 

O zahlazeném odsouzení nesmí býti podána zpráva nikomu. Tím také 
přestává povinnost odsouzeného vyjeviti odsouzení. 

Bylo-li vymazáno podmínečné odsouzení(§ 89), nastávají tyto účinky 
již, nedošlo-li k odsouzení uvedenému v odst. 1. v době stanovené v § 36 
odst. 1. 

§ 39. 

Tam, kde sazba trestní nebo ZpLl~ob trestu nebo výrok o podmínečném 
odkladu výkonu rozsudku jsou závislé na odsouzení předchozím, pomíjí účinek 
předchozího odsouzení, uplynulo-li do spáchání nového trestného činu od vy
konání trestu za zločin nebo · přečin aspoň pět let, za přestupek aspoň 
tři léta. 

Do této lhůty se započítá zkušebná lhůta, když podmínečně odsouzený 
nebo propuštěný se osvědčil. 

H I a valIl. 

Tresty a zabezpečovacf opatření. 

Oddělení první. 

Druhy trestů a zabezpečovac.ích opatřenL 

§ 40. 

Zalář ukládá se na dobu od jednoho měsíce do dvaceti let nebo na 
doživotní. 

Stupně zákonných sazeb jsou: 
od jednoho měsíce do jednoho roku, 
'od jednoho roku do tří let, 
od dvou do osmi let, 
od pěti do dvanácti let, 
od deseti do dvaceti let. 

, § 41. 

",~ 

Vězení ukládá se na dobu od 14 dnů do patnácti let. 
Stu;.mě zákonných sazeb jsou: 

od čtrnácti dnů do osmi měsíců, 
od šesti měsíců do tří let, 
od dvou do osmi let, 
od pěti do deseti let, 
od osmi do patnácti let. 

§ 42. 

Zalář od jednoho roku vykonává se v káznici. 
Vězení od jednoho roku vykonává se ve věznici. 

7' 

fl 

3. Trest peněži 

Komu připadá v, 
těžek trestů J 

.nežitých. 

Tresty 
vedlejší. 

I. Trest peněžit 

2. Zabrání. 

3. Vnucená práce 

4. Zostření trestq 
na svobodě. 

5.Ztrátačsstnýoh 

práv občanských. 
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Zalář i vězeni kratši jednoho roku vykonávají se v SDudní trestnici u sbo
rového soudu první stolice. Trestanci obojího druhu jsou místně odděleni a 
rozlišeni šatem i způsobem nakládání. 

§ 43. 

3. Trest peněžitý. Trest na penězích vymeruJe soud přihlížeje k pomerum odsouzeného 
tak, aby znamenal pro něho dočasné snížení jeho životní úrovně a při tom 
mu nečinil nemožným plniti jeho povinnosti k výživě a výchově osob na něm 
závislých. 

Zákonná sazba, pokud zákon neustanovuje jinak, je od dvaceti korun čs 
do padesáti tisíc korun čs. 

§ 44. 

" Dojde-li soud přesvědčení, že ani nejvyšší výměra trestu peněžitého by 
nezasáhla obvyklé životní úrovně odsouzeného tou měrou, jak soud hledě, 
k okolnostem činu pokládá za přiměřeno, odsoudí vinníka k nejvyšší výměře 
trestu peněžitého a vyhradí si zvýšiti jej na částku rovnající se průměrnému 
důchodu odsouzeného za dobu od sedmi dnů do dvou set dnů. 

Konečnou číselnou výši peněžitého trestu ustanoví soud dodatečně usne
sením, vyšetře průměr příjmLt odsouzeného za poslední léta. 

K tomu konci jsou úřady vyměřujíci daň z příjmů povinny oznámiti 
soudu po právní moci rozsudku na požádání, jaký příjem byl v poslednich třech 
letech vzat za základ vyměření této daně vinníkovy a pokud možno též, byl-li 
při tom z~počten příjem jiných členů domácnosti a jaký. 

A § ' 45. 

Komu připadá vý- Tresty peněžité připadají státu; má však z nich býti nahrazena škoda 
těžek trestů pe- způsobená trestným činem, pokud nebyla nahrazena z ostatního majetku vinní-

.nežitých. kova. 

Tresty 
vedlejší. 

\. Trest peněžitý. 

§ 46. 

Vedle trestu na svobodě muze soud uložiti trest na penězích, byl-li 
čin spáchán ze zištnosti nebo zlepšil-li vinník činem svou životní míru nebo 
zamezil-li úmyslně zabrání nebo propadnutí. 

Soud stanoví v těchto případech výši ,peněžitého trestu podle zásad 
uvedených v § 43 a 44, může však trest peněžitý zvýšiti tak, aby postihl celý ' 
dosažený prospěch majetkový. 

§ 47. 

2. Zabrání. Má-li obviněný ve svém majetku předměty, o něž se trestným činem 
obohatil, nebo jiné předměty, jež si za ně opatřil, nebo hodnotu takových před
mětů, může soud prohlásiti, že tyto předměty nebo jich hodnota se zabírají. 

§ 48. 

Výtěžku vedlejších trestů peněžitých a zabrání budiž použito podle usta
novení § 45. 

§ 49. 

3. Vnucená práce. Soud může uložiti vnucenou práci, nepostihl-li by trest peněžitý vinníka 
samého, nebo byl-li čin spáchán z nechuti k práci, a to také, když bylo 
uznáno zároveň na trest peněžitý. 

Vnucená práce ukládá se na dobu od jednoho do dvaceti osmi dnll 
počítajíc osm hodin za jeden den a nevčítajíc přestávek .... 

§ 50. 

4. Zostření trestu Tresty na svobodě do jednoho roku mohou býti zostřeny postem (t. j. 
na svobode. obmezením na chléb a vodu) a tvrdým ložem, projevil-li vinník zvlášt'ní surovost, 

nestoudnost nebo trvalou nechuť k práci. Zostření lze uložiti nejdéle na šest 
týdnů a nejvýše dvakrát za týden ve dnech oddělených. 

5. Ztráta čestnýoh 
práv občanských. 

§ 51. 

Ztráta čestných práv občanských znamená: 
1. trvalou ztrátu vyznamenání, veřejných služeb a funkcí, akademických 

hodností a povolání, pro něž taková hodnost je podmínkou, 
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2. ztrátu zpCtsobiIosti k nabytí a opětnému nabytí těchto čestných práv 
občanských, 

3. ztrátu práva voliti a volen nebo povolán býti k veřejné funkci nebo 
hlasovati ve věcech veřejných. 

Moc otcovskou, poručenskou a opatrovnickou vykonávati může osoba 
zbavená čestných práv občanských [pokud zákon neustanovuje jinak] jen s vý
slovným povolením soudu poručenského. 

§ 52. 

Uzná-li soud na trest žaláře n~jméně jednoho roku, vysloví zároveň, 
že odsouzený pozbývá čestných práv občanských na dobu, kterou soud určí 

od tří do deseti let. Totéž m'ůže soud vysloviti, když uzná na trest žaláře kratší 
jednoho roku . 

Ztráta čestných práv občanských nastane právní mocí rozsudku a trvá, 
pokud jde o zpúsobilosti a práva uvedená v § 51 Č. 2. a 3., až uplyne od 
vykonání trestu doba určená soudem. 

I když nebylo uznáno na ztrátu čestných práv občanských, nesmí tato 
práva býti vykonávána po dobu, po kterou trvá výkon trestu na svobodě nebo 
pobyt v ústavě zabezpečovacím, a byl-li pachatel podmínečně propuštěn, až 
do právoplatného rozhodnutí, že se osvědčil. 

§ 53. 

6. Zákaz živnosti Dopustil-li se někdo zločinu nebO' po druhé (§ 39) precJnu zneužívaje 
nebo povolání. své živnosti nebo jiného povolání a je-li odůvodněna obava op 2tného zneu

žití, múže mu soud zakázali výkon této živnosti nebo tohoto povolání na dobu, 
kterou určí od půl roku do pěti let. 

Ooba tato počítá se' podle ustanoveni § 52 odst. 2. 
Ustanovení tato nevztahují se na trestné činy spáchané tiskopisem (§ . 

tisk. zák.). 

§ 54. 

7. Vypověděnf. Je-li cizinec odsouzen do . žaláře na dobu nejméně jednoho roku, vysloví 
soud zároveň, že odsouzený se vypovídá z území republiky. 

Totéž může soud vysloviti, když uzná proti cizinci na trest žaláře kratší 
jednoho roku nebo na trest vězení nejméně jednoho roku. V tomto případě 
však může ministr spravedlnosti otázav se ministra vnitra povoliti odsouze
nému návrat do území republiky, uplynula-li tři léta od vykonání trestu. 

Uzná-li soud na vypovědění, nelze užíti ustanovení § 56 až 61. 

§ 55. 

8 Uveřejnění Je-li to v zájmu veřejném nebo v důležitém zájmu poškozeného, muze 
rozsudku. soud v rozsudku naříditi, aby odsuzující rozsudek podle okolností i s důvody 

nebo jich podstatným obsahem byl otištěn nejvýše ve třech časopisech, jež 
určí. Soud může také nařídíti, aby rozsudek byl vyvěšen po čtrnácte dnů na 
místě určeném pro obecní vyhlášky v bydlišti odsouzeného nebo také v obci, 
kde trestný čin byl spáchán, nebo v jiné obci. 

Stejně může soud, je-li to veřejným zájmem nebo důležitým zájmem 
.. obviněného, naříditi, aby byl uveřejněn rozsudek osvobozující. 

Zabezpečovací 

opatření. 
I. Odkázání 

do donuoovací 
pracovny. 

Uveřejnění v zájmu poškozeného neb obviněného nařídí soud jen 
na jejich návrh. 

§ 56. 

Byl-li odsouzen k trestu na svobodě pro zločin nebo přečin spáchaný 
Z ' nechuti k vytrvalé práci, z ničemnosti, z hamižnosti nebo z pijáctví vinník, 
jenž odpykal před tím (§ 39) již dvakráte trest na svobodě pro zločin nebo 
přečin spáchaný z některé takové pohnutky a je k práci způsobilý, může ho 
soud odkázati do donucovací pracovny. V tomto případě vysloví soud zá
roveň, že uložený trest bude vykonán v donucovací pracovně. 

Odkázání do donucovací pracovny je vyloučeno, bylo-li uznáno na žalář 
delší pěti let. 

Odsouzený zůstane v donucovací pracovně, pokud stupněm svého vý
cviku v práci i celým svým chováním nepodává záruky, že se bude na svo
bodě poctivě svou prací živiti, ne však méně než rok a nejvýše deset let. 

p-- -----r 

. . 
2.0dkázál 

ústavu pro 
vězně 

3. Odkázání d 
přeoh ovatel n~ 

4. Zápoveď 
hostincu. 

5. Propadnutí. 
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Po uplynutí jednoho roku může býti podmínečně propuštěn (§ 128-132). 
Po uplynutí deseti let budiž propuštěn bezpodmínečně. 

§ 57. 

2. Odkázání do Soud, jenž zprošťuje obviněného pro nepříčetnost obžaloby pro zločin 
ústavu pro choré nebo přečin, vysloví, že ho odkazuje do ústavu pro choré vězně: 

vězně. 1. byl-li osvobozen pro chorobu duševní nebo slabomyslnost .a je-li 

3. Odkázání do 
přechovatelny. 

obecně nebezpečný, 

2. byla-li příčinou trestného činu nezřízená náklonnost k . lihovinám (pi
jáctví) nebo k jiným opojným prostředkům a jedům. 

§ 58. 

Soud může obviněného, jehož odsuzuje pro zločin nebo přečin, odkázati 
do ústavu pro choré vězně a vysloviti zároveň, že uložený trest bude tam vykonán: 

1. byl-li odsouzen k trestu na svobodě nejméně jednoho roku nebo 
jsou-li tu podmínky odkázání do donucovací pracovny (§ 56) a nemůže-li 
odsouzený pro příliš pokročilý věk nebo pro tělesné nebo duševní vady 
(§ 76 č. 1.) býti s úspěchem podřízen kázni, jakou je třeba zachovávati 
v káznici , věznici nebo v donucovací pracovně; 

2. byla-li příčinou trestného činu nezřízená náklonnost k lihovinám (pi
jáctví) nebo k jiným opojným prostředkům a jedllm. 

§ 59. 

Ukáže-li se chorobný stav trestance (§ 58 č. 1.) teprve v káznici, ve 
věznici nebo v donucovací pracovně, může soud, jenž vynesl rozsudek v první 
stolici, na n.ávrh vězeňského soudu dodatečně vysloviti, že se odkazuje do 
ústavu pro choré vězně a že tam bude vykonán i zbytek trestu. 

§ 60. 

V ústavě pro choré vězně je trestanec chován tak dlouho, pokud toho 
žádá důvod tohoto opatření , nejméně však rok. Po uplynutí jednoho roku 
může býti podm ínečně propuštěn (§ 128-132). 

Bylo-li dosaženo účelu tohoto opatření před ukončením trestu a ne
může-li trestanec býti podmínečně propuštěn (§ 128 odst. 2.), vykoná se 
v tomto ústavě také zbytek trestu , nepřesahuje-li dobu šesti měsíců. 

§ 61. 

Dopustí-li se vinník, který byl před tím (§ 39) již dvakrát odsouzen za 
zločin, opětně zločinu a jeví-li se obecně nebezpečným, může soud v odsu
zujícím rozsudku vysloviti, že jej odkazuje do přechovatelny. V tomto případě 
bude odsouzený odevzdán do přechovatelny po vykonání trestu. 

Bylo-li 4znáno na žalář ne delší pěti let, může soud odkazuje odsou
zeného do přechovatelny vysloviti, že také trest bude vykonán v tomto 
ústavě. 

V přechovatelně jest odsouzený chován tak dlouho, pokud toho vyžaduje 
důvod tohoto opatření, nejméně však pět let. 

Po uplynutí pěti let může. býti podmínečně propuštěn (§ 128-132). 

§ 62. 

4. Zápověďje-li pncmou zločinu neboprecmu nemírné požívání lihovin, může soud 
hostincu. odsouzenému nebo pro nepříčetnost zproštěnému zapověděti na dobu od šesti 

měsíců do tř·í let návštěvu hostinců, výčepll a jiných veřejných místností, kde 
se podávají takové nápoje. 

Tato doba počíná se právní mocí rozsudku; při tom nevčítá se čas, po 
který trvala trestní vazba nebo pobyt v zabezpečovacím ústavě. 

§ 63. 

5. Propadnutí. Předměty, jimiž trestný čin byl podniknut nebo které trestným činem 
byly vyrobeny nebo získány, může soud prohlásiti propadlými nehledě k vý- . 
sledku řízení proti určité osobě, ohrožují-li veřejnou bezpečnost, mravnost 
nebo pořádek. 

Výtěžku propadnutí budiž užito podle ustanovení § 45. 
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o cl cl é 1 e n i cl ľ II h é. 

Ukládání trestů. 

§ 64. 

Obec;á zásada. Soud vyměří trest v mezích zákonné sazby podle . zavinění přihlížeje 

Započítání vyše
třovací vazby. 

Započítání 

trestu. 

Polepšovna 
dospělých. 

ZlIětnost. 

k pohnutkám činu, dosavadnímu životu vinníkovu a pravděpodobným účin

kům trestu. 
Má-li soud volbu mezi žalářem a vězením, řídí se ustanovením § 1 

odst. 2. 
Má-li volbu mezi trestem na svobodě a trestem peněžitým, má zpravidla 

uznati na trest na svobodě, byl-li vinník již před tím (§ 39) odsouzen k trestu 
peněžitému a jeho nezaplatil ani neodpracoval. Na trest na svobodě musí 
býti uznáno, byl-li vinník již před tím (§ 39) odsouzen pro přestupek podle 
§ d přest. zák. 

§ pS. 

Vytrpěná soudní vazba vyšetřovací, pokud ji odsouzený nezavinil, za
počítá se do ' trestu na svobodě nebo na penězích, do trestu žaláře vŠ.ak pouze 
dvěma třetinami. Bylo-li uznáno na trest žaláře nejméně jednoho roku, nelze 
vyšetřovací vazbu započítati. 

§ 66. 

Byl-li vinník odsouzen pro trestný čin, pro který· již před tím vytrpěl 

trest na svobodě uložený soudem tuzemským neb cizozemským, započítá se 
mu vytrpěný trest do trestu nově uloženého, při čemž soud přihlédne nejen 
k délce, nýbrž i ke způsobu trestu. 

§ 67. 

Odsoudí-li soud obviněného mladšího třiceti let za zločin, na který ukládá 
zákon žalář nejméně jednoho roku a nejvýše osmi let, a pokládá-li jej za po
lepšitelného, může výrok o trestu omeziti na určení zákonné sazby a vysloviti, 
že trest bude vykonán v polepšovně dospělých. Skutečné trvání trestu určí se 
podle výsledků výchovy (§ 113). 

§ 68. 

Dopustí-li se zločinu vinník, jenž vytrpěl již před tím (§ 39) trest za 
zločin spáchaný ze stejné nízké pohnutky, nebo dopustí-li se přečinu vinník, 
jenž vytrpěl před tím (§ 39) již trest za stejný nebo příbuzný přečin, vyměří 
soud trest podle sazby o stupeň vyšší. 

Soud může v takovém ~řípadě zvýšiti trest o dva stupně, páchal-li od
souzený trestné činy, o něž jde, po živnostensku nebo ze zvyku, vyjímajíc, 
že k této okolnosti bylo přihlíženo v trestním zákoně, jehož je použíti. 

Kdo již dříve (§ 39) po dvakráte odpykal, celý uložený trest žaláře delší 
tří let ať proto, že nedošlo k podmínečnému propuštění nebo že se při něm 
neosvědčil, a dopustí se nového zločinu, na nějž je zákonná sazba nejméně 
jednoho roku, může býti odsouzen do žaláře doživotního. Na tento trest musí 
býti uznáno, je-li zákonná sazba nejméně pět let. 

§ 69. 

Každý přestupek může býti potrestán ja~o přečin, odpykal-li 'vinník před 
tím (§ 39) již trojí trest za stejné nebo příbuz'i1é činy. Takový přečin tresce 
se vězením od čtrnácti dnů' do tří let. 

Každý přestupek a přečin múže býti potrestán jako zločin, byl-li spá
chán z nízké pohnutky vinníkem, který v pěti letech před tím odpykal již trojí 
trest za čin spáchaný ze stejné nízké pohnutky. Trestem je žalář od jednoho 
měsíce do tří let. 

§ 70,. 

Zločiny trestanců Dopustil-li se trestanec odsouzený do doživotního žaláře zločinu, na neJz 
doživotních. zákon stanoví trest doživotního žaláře, budiž místo tohoto trestu odsouzen 

k smrti. 
Dopustí-li se jiného zločinu nebo přečinu, jenž je přísněji trestný, než 

vězením osmi měsíců, potrestá se samovazbou do tří let, která mtlže býti 

Souběh trest· 
ných činu: 

aj trest úhrnný. 

b) trest dodatný. 

Souběh 

rozsudku. 

Zvýšeni sazby 
trestnf. 

Snižení sazby 
trestní. 

Osoby mladší 
j edenadvaceti 

let. 

Mimořádné zmír
něnr trestu. 

z 
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dnech oddělených. Zároveň mi'tže býti vysloveno, že doba v samovazbě ztrá
vená se· nezapočítá do postupu v disciplinárních třídách. 

Chová-li se řádně, může rozhodnutím vězeňského soudu býti propuštěn 

ze samovazby po uplynutí polovice doby, na niž jest odsouzen. 

§ 71. 

Má-li někdo býti potrestán za několik trestných činů, jichž se dopustil 
jednou nebo vice činnostmi, vyměří mu soud trest podle sazby na čin nej
přísněji trestný (sazby základní), přihlížeje k ostatním trestným činům. 

Je-li na přečin sbíhající se se zločinem stanovena sazba vyšší než na 
zločin, uloží se trest žaláře podle této vyšší sazby. 

Jsou-li sbíhající se trestné činy zločiny nebo přečiny, zvyšuje se dolejší 
hranlce základní sazby o polovici dolejší hranice sazby nejblíže nejpřísnější 
a' hořejší hranice základní sazby o polovici hořejší hranice sazby nejblíže 
nejpřísnější. Při tom nesmí býti překročena hořejší hranice nejvyššího stupně trestu. 

Na vedlejší tresty a zabezpečovací opatření tpá nebo může soud uznati, 
i když jsou předepsány nebo připuštěny jen na některý ze sbíhajících se 
trestných činů. 

§ 72. 

Má-lÍ někdo býti potrestán za čin, jehož se dopustil dříve než byl vynesen 
rozsudek odsuzující jej za jiný čin, budiž trest vyměřen podle zákonné sazby 
stanovené na čin dříve spáchaný tak, aby vinník nebyl přísněji trestán, než 
kdyby o všech činech bylo souzeno najednou. 

Ustanovení toto neplatí, byl-li první trest prominut nebo je-li jeho výkon 
již promlčen. 

Při ukládání dodatného trestu budiž přihlíženo k ustanovení. § 73. 

§ 73. 

Má-li býti podle několika rozsudků vykonáno několik trestů na svobodě, 
vykonají se všechny tresty jako trest jediný a to, jsou-li různého způsobu, 

podle přísnějšího způsobu trestu. 
To platí, i když některý z těchto ro~sudků byl již částečně vykonán. 

§ 74. 

Zvýšeni sazby Soud může užíti sazby o stupeň vyŠŠÍ, sváděl-li vinník jiného k trest-
trestnf. nému činu věda, že je zachovalý nebo mladší osmnácti let. 

Snížení sazby 
trestní. 

Osoby mladší 
j edeitadvaceti 

let. 

Mimořádné zmír
něni trestu. 

§ 75. 

Dovoluje-li zákon snížiti sazbu trestní, může soud užíti sazby o stupetl 
niŽŠÍ, místo trestu doživotního žaláře uznati na žalář od deseti do dvaceti 
let a místo nejnižšího trestu vězení na trest peněžitý. 

§ 76 __ 

Soud miHe snížiti trestní sazbu mimo případy v zákoně výslovně uvedené: 
1. byla-li v době činu pro chorobu duševní, slabomyslnost nebo jinou 

duševní odlišnost nebo pro pokročilé stáří podstatně snížena vinníkova způ
sobilost rozpoznati bezprávnost svého činu nebo říditi své jednání podle 
správného rozpoznání, 

2. dopustil-Ii se vinník trestného činu podléhaje mimořádnému pokušení 
nebo mimořádnému nátlaku nebo v přechodném omluvitelném mimořádném 

stavu duševním. Tohoto ustanovení nelze užíti, byl-li tento mimořádný stav 
duševní Zpllsoben zéivinělou napilostí. 

§ 77. 

Byl-li vinník v době činu mladší jedenadvaceti let, trestá se místo žalářem 
doživotním žalářem od deseti do dvaceti let. 

Soud může, byl-li vinník mladší jedenadvaceti let k činu sveden, trestní 
sazbu snížiti (§ 75). 

§ 78. 

Dovoluje-li zákon trest mimořádně zmírniti, může soud užíti sazby až 
o dva stupně niŽŠÍ, místo trestu doživotního žaláře uznati na žalář od pěti 
do dvan'ácti let a místo nejnižšího trestu vězení na trest peněžitý. 
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Souběh důvodů 
pro užití sazby 
vyšší a nižší. 

§ 79. 

Je-li několik dúvodú pro užití sazby vyšsí, sluší sazbu zvýšiti toliko 
jednou a to podle ustanovení přísnějšíh.o. 

Je-li několik důvodů pro užití sazby mZSl, sluší sazbu snížiti toliko 
jednou a to podle ustanovení příznivějšího vinníkovi. 

Sbíhají-li se důvody pro užití sazby vyšší s dúvody pro užití sazby 
nižší, může soud přihlížeje k váze těch i oněch vyměřiti trest 'podle sazby 
základní nebo jj zvýšiti nebo snížiti. 

§, 80. 

Výběr sazeb Je-li na čin trestný stanov~no několik trestních sazeb výběrmo, sluší, 
trestních. má-li trestní sazba býti zvýšena, zvýšiti sazbu přísnější, a má-li býti trestní 

sazba snížena, snížiti sazbu mírnější. 
Má-li soudce výběr mezi žalářem a vězením, určí nejprve sazbu podle 

ustanovení § 1 odst. 2. 

Oddělení třetí. 

Podmínečné odsouzení. 

§ 81. 

Kdy se přlpouštf. Soud mLlže odložiti na dobu zkušebnou výkon rozsudku, je-li čin hledíc 
k povaze vinníka i k jeho dosavadnímu životu rázu výjimečného ' a je-li to i jeho 
chování po činu "zárukou, že se zdrží na příště trestných činů j bez výkonu 
rozsudku. 

§ 82. 

Kdy je vyloučeno . Podmínečné odsouzení je vyloučeno: 
1. příčí-li se dúležitému zájmu veřejnému, 
2. bylo-li uznáno na trest přísnější než na žalář šesti měsíců nebo než 

na vězení jednoho roku, 
3. byl-li vinník již dříve (§ 39) odsouzen za přečin na dobu nejméně 

šesti měsíců nebo za zločin bezpodmínečně nebo byl-li takto odsouzen podmí
nečně a neosvědčil se. 

§ 83: 

Doba zkušebná. Doba zkušebná poema se právní mocí usnesení povolujícího odklad. 

Opatření v době 
zkušebné. 

Účinky 
podmíneoného 

odsouzení. 

Činí u přečinu rok až pět let, u zločinu dvě léta až pět let. 

§ 84. 

Soud uloží podmínečně odsouzenému zpravidla, aby nahradil škodu, 
kterou zpúsobil, a dal zadostučinění. Také ho zpravidla dá na dobu zkušebnou 
pod ochranný dozor a může mu naříditi nebo zapověděti pobyt na určitých 

místech, zakázati určité zaměstnání, pobyt v hostinci, požívání lihovin a účast 
na určitých zábavách, může mu naříditi, aby se dal léčiti v léčebně pro pijáky 
a uložiti mu i jiná obmezení způsobu života. 

Tato opatření může učiniti i soud vykonávající ochranný dozor; tento 
soud je také oprávněn uložená obmezení zrušiti nebo změniti. 

§ 85. 

Odkladem výkonu rozsudku jest odlož~.n také výkon trestú vedlejších 
a op.atření zabezpečovacích , vyjímajíc zabrání, zákaz návštěvy hostinců a pro
padnutí. 

Pokud jde o trest peněžitý (§ 46) a vnucenou práci, rozhodne soud, 
má-li výkon býti zároveň odložen čili nic. 

Odklad výkonu rozsudku se nedotýká výroku o náhradě nákladů trest
ního řízení a' o nárocích soukromoprávních. 

§ 86. 
I 

V době zkušebné smí úřad v~doucí záznamy o trestech podati zprávu 
o odsouzení pouze sóudům, jiným úřadům pak jedině, jde-li o řízení kárné 
neb o udělení veřejné služby. 

V této době jest podmínečně odsouzený povinen vyjeviti své odsou
zení pouze na otázku soudu. 

Kdy se nařídí 

výkon rozsudku 

Učinek 

osvědčení. 

I. Orgány výko
nem 110věřené. 

Ministerstvo 
spravedlnosti. 

Ústřední rada 
pro výkon trestů. 

Komisař ústavu. 
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§ 87. 

Soud vysloví, že podmínečně odsouzený' se neosvědčil" a nařídí výkon 
rozsudku, pokud byl podmínečně odložen: 

1. objeví-li se nepřípustnost odkladu podle § 82 č., 3. dříve než bylo 
právqplatně uznáno, že se podmínečně odsouzený osvědčil; 

2. oddal-li se odsouzený v době zkušebné nezřízenému pití nebo hráčství, 
zahalčivému nebo nemravnému životu; , 

3. hledí-li znemožniti výkon ochranného dozoru, odpírá-li bez důvodu 
nahraditi škodu nebo dáti zadostučinění nebo jedná-li, ač mu byla dána pí
semná výstraha, v jiných závažných bodech proti uloženým mu povinnostem; 

4. byl-li odsouzen bezpodmínečně buď pro zločin spáchaný po prohlá
šení rozsudku, jehož výkon byl odložen, nebo na dobu nejméně šesti měsíců 
pro přečin v této době spáchaný. V každém jiném případě nového odsouzení 
určí 'soud podle povahy činu i podle ostatních okolností , má-li býti odložený 
trest vykonán. U snese-li se také při novém odsouzení odložiti trest, ustanoví 
pro obojí odsouzení společně ' znova zkušebnou dobu i ostatní podmínky. 

§ 88. 

Bylo-li prve než soud rozhodl, zda podmínečně odsouzený se osvědčil, 
proti němu zavedeno trestní řízení pro čin spáchaný v době zkušebné, odloží 
soud rozhodnutí do jeho ukončení. 

Byl-Ii podmínečně odsouzený do roka po tom, kdy soud právoplatně 
rozhodl, že se osvědčil, odsouzen v první stolici bezpodmínečně pro zločin 

spáchaný v době zkušebné, nařídí soud dodatečný výkon odloženého rozsudku, 
jakmile toto odsouzení nabude právní moci. 

§ 89. 

Osvědčí-li se odsouzený v době zkušebné, vysloví to soud a prohlásí, 
že rozsudek, pokud byl podmínečně odložen, se pokládá za vykonaný a vy
mazaný (§ 36). 

o· .H I a v a IV. 

Výkon trestů a zabezpečovacích opatření . 

§ 90. 

Ministerstvo Výkon trestů a zabezpečovacích opatření náleží do oboru justiční správy 
spravedlnosti. ' a řídí jej ministr spravedlnosti. 

§ 91. \ 

Ústřední rada Při ministerstvu spravedlnosti zřídí se za předsednictví ministra nebo 
pro výkon trestů. jeho náměstka ústřední rada pro výkon trestu, v níž zasedají: referent mini

sterstva spravedlnosti, jeden člen jmenovaný prvním presidentem nejvyššího 
soudu, pět členů jmenovaných vládou z osob činných v oborech dotýkají
cích se výkonu trestů a sedm členLt volených Národním shromážděním a to 
čtyři poslaneckou sněmovnou a tři senátem. Týml způsobem zřídí se stejný 
počet náhradníků. 

] menování a volby dějí se na pět let. 
Úkolem ústřední rady je: 
1. dávati podněty a činiti vhodné návrhy na opatření, jimiž by výkon trestů 

a zabezpečovacích opatření i péče o propuštěné trestance mohly býti zdokonaleny, 
2. bdíti nad účelným výkonem zákonů ' a nařízení věcí se týkajících. 
K tomu konci předkládá referent ministerstva spravedlnosti přehlednou 

zprávu o výsledcích výkonu trestLl a zabezpečovacích opatření v posledním 
roce, o vyskytnuvších se nedostatcích a opatřeních ministerstvem učiněných 

nebo chystaných. Ústřední rada múže vyslati jednoho nebo několik svých 
členLt, aby vyšetřili vyskytnuvší se nepřístojnosti nebo zkoumali na místě samém 
účelnost navrhovaných opatření. 

Jednací řád ústřední rady bLide upraven nařízením . 

§ 92. 

Komisař ústavu. Pro každou káznici, věznici i zabezpečovací ústav jmenuje ministr spra-
'vedlnosti ze členů státního zastupitelstva komisaře zároveň jako předsedu 'do
zorčí rady ústavu. 
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§ 93. 

Dozorčí rada. Dozorčí rada skládá se kromě komisaře ze soudce jmenovaného na ni 
roky presidentem vrchního zemského soudu, ze zástupce obhájclt ve věcech 
trestních, jmenovaného na tutéž dobu advokátní komorou, dále ze dvou členi'l, 
jež z osob činných v obor.u sociální péče zejména péče o propuštěné trestance 
jmenuje na pět let župan, a ze čtyř členi'l volených na tutéž dobu župním za
stupitelstvem. Týmž způsobem zf"ídí se stejný počet náhradníků. 

Úkolem dozorčí rady je pomáhati radou při správě a zdokonalování 
ústavu a upozorňovati ústřední radu na vyskytnuvši se nedostatky. K tomu 
konci přesvědčí se dozorčí rada zpravidla dvakráte ročně, v jakém stavu jest 
ústav, a vyslechne při tom zprávy úředníkú ústavních a stížnosti vězňů. 

§ 94. 

Vězeňský soud. Při každé káznici, věznici a zabezpečovací m ústavě zřídí se vězeilský 

I<omisař a dozor
čí rada soudních 

trestnic. 

• 

soud, skládající se ze členů dozorčí rady a to ze soudce nebo jeho náhrad
níka jako předsedy a ze dvou přísedících, jež ze členů dozorčí rady vyjímajíc 
komisaře a obhájce jmenuje ministr spravedlnosti. Stejným způsobem jmenuje 
ministr spravedlnosti dva náhradníky. 

Věz~ňský soud sestupu1.e se po žádosti komisařově a rozhoduje o vě
cech, jež mu zákonem jsou přikázány, vyslechna komisaře ústavu a obhájce, 
jenž je členem dozorčí rady. Jinak platí o jednání před vězeňským soudem 
obdobně předpisy , o řízení přestupkovém. 

O opravných prostředcích rozhoduje v sedění neveřejném sborový soud 
první stolice, v jehož obvodu ústav leží. Obhájce má právo podávati opravné 
prostředky i proti vúli trestance (chovance). 

§ 95. 

Výkon trestu v soudní trestnici u soudů sborových řídí státní zástupce 
jako komisař; je zárovefí předsedoLl dozorčí rady trestnice, která se skládá 
mimo něho ze soudce jmenovaného presidentem sborového soudu, z lékaře 
jmenovaného ministrem zdravotnic'tví, z obhájce ve věcech trestních jmenova
ného advokátní komorou a ze dvou členú volených župním zastupitelstvem. 

Výkon trestu v soudní trestnici II okresních SOUdCl řídí přednosta okres
ního soudu jako komisař a je zároveň předsedou dozorčí rady. Dozorčí rada 
skládá se mimo něho ze dvou členll volených okresním výborem, z nichž 
má býti pokud možno jeden lékař, druhý pedag'og. 

Jmenování a volby uvedené . v odst. 1. a 2. dějí se na pět let. 

§ 96. 

Ustavní zaměst- Služební postavení a kvalifIkace úředníkú a otatních zaměstnanců ústavlt 
nancí. trestních a zabezpečovacích určeny budou nat-ízením. 

Ředitelem ústavu může býti toliko osoba poskytující SVOll povahou, svými 

zkušenostmi a odbornými znalostmi záruku, že ústav povede tak, jak toho jeho 
účel vyžaduje. 

O odborný výcvik úředníků a ostatních zaměstnancll budiž postaráno 
pJ-iměřenými teoretickými a praktickými kursy. 

Mezi úředníky káznice, věznice a zabezpečovacího ústavu budiž pokud 
možno aspoň jeden zkušený pedagog a jeden lékař se vzděláním psychiatrickým. 
V soudních trestnicích u sporových soudl't mějž vedoucí úředník pokud možno 
pedagogické vzdělání a budiž postaráno o stálý a soustavný dozor lékařský. 

II; Š 97. , 

Obecné zásady Ministerstvo spravedlnosti vydá vyslechnouc ústřední radu obecný řád 
O výkonu tre- o výkonu trestů na svobodě a zabezpečovacích opatřeních. Podle tohoto řádu, 
stíl na svobodě vypracuje dozorčí rada každého trestního ústavu (káznice, věznice, soudní 
azabezpečova- . trestnice) i každého ústavu zabezpečovacího domácí, řád pro svůj ústava 
cích opatření. předloží jej ministerstvu spravedlnosti ke schválení. 

Domácí řád. V domácím řádě bude zejména upravena doba pracovní; přijímání návštěv 
a písemný styk s vnějším světem rozlišujíc přiměřeně jednotlivé zpllsoby 
trestll, kúzeňské tI-ídy a drl1hy zabezpečovacích opatt-ení. 

, Náklady 

Zaměstl 

tresb. 

Výtěžek 

Strav, 

Péče; 
o propuš 

Ustav IJřech 
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§ 98. 

Náklady výkonu. Náklady výkonu trestu v ústavě trestním nebo zabezpečovacílll určí se 

denní sazbou, již vyměří ministerstvo spravedlnosti po návrhu dozorčí rady 
pro každý ústav zpravidla na rok předem. 

§ 99 , 

Zaměstnání Ve všech ústavech trestních i zabezpečovacích jest učiniti opatr-ení, aby 
trestancu. všichni trestanci (chovanci) byli přiměřeně a účelně zaměstnáni. 

Výtěžek práce. 

Obecné předpisy o obmezení doby pracovní pro toto zaměstnání neplatí. 

§ 100. 

Osoba odsouzená k trestu na svobodě neb odkázaná do ústavu zabe
zpt:čovacího nemá nároku na mzdu za práci tam konanou. 

Způsob, jak se vypočte výtěžek práce jednotlivého trestance (chovance), 
určí po návrhu dozorčí rady ministerstvo jednotnými sazbami, při čemž je 
toho dbáti, aby výrobky trestanců nebyly účtovány levněji, než zač výrobky 
stejné jakosti se vůbec prodávají, a aby přiměřená část ceny byla započítána 
na náklady výkonu trestu (§ 98). 

Čistý výtěžek práce připadá státu (§ 45). Nařízením bude určeno, jak 
a pokud lze tohoto výtěžku užíti ke splácení škody trestným činem ZpllSO
bené, k podpoře nuzné rodiny trestancovy (chovancovy) i k tomu, aby tre
stanec (chovanec) mohl si opatřiti vedlejší požitky, jichž způsob a výměra 
bude stanovena rovněž domácím řádem přihlížejíc ke způsobu trestu (zabezpe
čovacimu opatření) a k chování trestance (chovance). Konečně mů?e býti určera 
část čistého výtěžku, jíž trestanec (chovanec) může užíti k zabezpečení své obživy 
nci. svobodě. 

§ ]01. 

Strava. Pokud zákon nepřipouští výjimek, požívají trestanci (chovanci) ústavLl 
trestních a zabezpečovacích stravy ústavnÍ. 

Podávání lihovin je zakázáno. 

§ 102. 

Péče Dříve než trestanec (chovanec) bude propuštěn z káznice, věznice nebo 
o propuštěné. zabezpečovacího ústavu, učiní dozorčí rada včas, dorozumějíc se se sdruženími 

a zařízeními pro péči o propuštěné trestance, vhodná opatřen!, aby propuštěný 
nalezl na svobodě přiměřenou obživu. 

Nelze-li naprosto takového opatření včas učiniti a hrozí-li vážné nebez
pečÍ, že by bez něho trestanec (chovane~) znovu propadl zločinu, může zústati 
i po odpykání trestu v ústavě po zcela krátkou dobu, nejdéle čtrnáct dní, 
souhlasí-li a je-li pravděpodobné, že do té doby se naděje na jeho opa
tření zlepší. 

Jeví-li se to účelným, může dozorčí rada propuštěnému úíditi na určitou 
dobu nepře,sahující dva roky podpůrce, aby spravoval jeho úspory a i jiným 
způsobem napomáhal mu pří překonávání obtíží a nebezpečí, jež jej očekávají 
při přechodu z uzavřeného ústavu na svobodu. 

§ 103. 

Ustav přechodný. Káranci, vězľí.ové a chovanci ústavů zabezpečovacích, kteří ještě nemo-
hou býti propuštěni na svobodu, kteří však nepotřebují již tuhé kázně 

ústavní, mohou býti ministerstvem spravedlnosti na návrh vězeľí.ského soudu 
odkázáni do ústavu přechodného, pobyli-li v ústavě trestním (zabezpečovacím) 
aspoľí. rok. Trestancům se může této výhody dostati toliko, když odpykali 
aspoň polovici uloženého trestu. 

Účelem přechodného ústavu je přivykati trestance (chovance) životu na 
svobodě zmírněným dozorem i větší volností při zaměstnání . 

Dopustí-li se trestanec (chovanec) ' do přechodného ústavu odkázaný no
vého trestného činu, pokusí-li se o útěk nebo ruší-li přťs napo,menutí a vý
strahu kázeľí., navrhne vězeúskSr soud přechodného ústavu, aby ministerstvo 

~ tuto výhodu odvolalo . Tím neni vyloučeno kárné potrestání podle ~ 104 
ci 105. 

Doba v· pi:echodném ústavě ztráv~ná počítá se tak, jakoby trestanec (cho
vanec) ji ztrávil v ústavě, z něhož vyšel. Káranci buďtež v přechodném ústavu 
pokud možno odděleni od ostatních jeho chovanců. 
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§ 104. 

Tresty kárné. Poruší-li trestanec (chovanec) kázeú a nestačí-li ani napomenutí ani vý-

Pomoc četnictva 

a branné moci. 

III. 
Výkon trestu 

v káznici. 
Účel káznice. 

straha před ostatními, může mu představený ústavu odníti povolené výhody 
nejdéle na čtrnáct dní, odkázati ho do samovazby nejdéle na týden a podle 
okolností samovazbu zostřiti postem a tvrdým ložem a to nejvýše třikrát týdně 
ve dnech , oddělených. 

Komisař může v takovém případě nebo dopustí-li se trestanec (chova
nec) přestupku soudně trestného, odníti povolené výhody nejdéle na měsíc, 
odkázati ho do samovazby nejdéle na čtrnáct dní a podle okolností samovazbu 
zostřiti způsobem v předešlém odstavci uvedeným. 

Dojde-li ke kárnému potrestání v době, kdy se na trestanci vykonává 
zostření rozsudkem uložené. sluší zostření karné rO,zvrhnouti časově tak, aby 
nebyla překročena míra v prvém odstavci uvedená. 

Je-li trestanec (chovanec) zpurný, může mu komisař vyslechnuv ústavního 
lékaře uložiti vedle trestů uvedených v odst. 2. f temnici nejdéle na čtyřiadvacE:t 
hodin. Tento trest nesmí však býti vykonán dříve, než uplynul týden od vý
konu stejného trestu. 

Pouta dáti je dovoleno jen, je-Ii nebezpečí útěku a toliko na dobu nejnut
nější potřeby. 

§ 105. 

Komisař káznice, vezntce nebo zabezpečovacího ústavu předloží věc 

soudu vězeúskérnu s návrhem na potrestání: 
1. má-li za to , že k nápravě trestance (chovance) nebo k zabezpečení 

kázně . je třeba přísnějšího potrestání, nebo 
2. dopustil-li se trestanec (chovanec) přečinu, jenž není přísněji trestný 

než vězením osmi měsÍCů. 

U zná-li vězeňský soud trestance ( chovance) vinným, odsoudí jej k pro
dloužení doby trestu a to v případě č. 1. nejdéle o jeden měsíc, v případě 
č. 2. podle zákonné sazby. Zároveň vysloví soud, že tento trest celý nebo 
z části má býti odpyk~n ihned a to v samovazbě. Učiní-li tak, může tento 
trest zostřiti podle ustanovení ' § 104 odst. 2 

Kárance doživotního odsoudí vězeňský soud v takovém případě k samo- . 
vazbě na dobu uvedenou v předešlém odsta vci, již může zosU'iti způsobem 

tam stanoveným. 
Soud vězeňský může také vysloviti, že doba v samovazbě ztrávená se 

nezapočítá do postupu v kázeňských třídách. 
Vyžaduje-li toho kázel} ústavní qebo je-li nebezpečí v prodlení, může 

představený ústavl;l nebo komisař trestance (chovance) odkázati do samo
vazby až do rozhodnutí vělei\ského soudu. Vězeňský soud pak rozhodne, 
má-li se tato doba ztrávená v samovazbě započítati do trestu uloženého podle 
odst. 2. a 3. 

Byl-Ii věleň odkázán do samovazby, nemůže před vykonáním tohoto 
trestu býti z ústavu propuštěn. 

§ 106. 

Ustanovení § 104 a 105 neplatí, když přestupek soudem trestný nebo 
přečrn vyjde na jevo až po propuštění. 

§ 107. 

Nastanou-li nebo hrozí-li v ústavě mimořádné poměry, na jejichž zdolání 
prostředky po ruce jsoucí nestačí, je představený ústavu oprávněn dovolati se 
pomoci četnictva nebo branné moci. 

§ 108. 

Účelem káznice je zdLlrazniti zavržitelnost činu trestance (kárance), zá
roveií. pak soustavnou kázní jej napravovati. 

§ 109. 

Přikazování tre- Ministerstvo spravedlnosti dávajíc předpisy o přikazování trestancLl do 
stanců do káznic" jednotlivých káznic má přihlížeti k osobním jejich různostem, jmenovitě k tomu, 

aby pohlaví byla od sebe oddělena a aby každý trestanec pokud možná odpy
kával trest v káznici, jejíž zařízení by nejspíše zaručovalo dosažení účelu trestu. 
Z dLtležitých dLlvodů mLlže ministerstvo spravedlnosti kárance mezi výkonem 
trestu přeložiti do jiné káznice, 

II 
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S 110. 

Sat a práce. Kárancí nosí trestanecký šat a může jim býti uložena nehledíc na jejich 
dosavadní zaměstnání jakákoliv práce v káznici zavedená nebo potřebná. 

§ 111. 

I(ázellské třídy. . Káranci buďtež rozděleni ve tři kázeňské třídy, lišící se šatem, rozsahem 

Polepšovna 
dospělých. 

IV. 
Výkon trestu 
ve věznici. 
Účel vezn ice. 

Zařízení věznic. 

styku mezi sebou i s vnějškem a jinými výhodami. 

Káranec se zařadí při vstupu do třídy , druhé. Jeho postup do třídy prvé 
určuje se podle systému známkového tak, aby při 90hrém chování, pilnosti· 
i svědomitosti mohl býti' propuštěn za tři čtvrtiny doby rozsudkem stanovené, 
káranec doživotní po patnácti letech. 

V každé i těchto tříd musí káranec pobýti nejméně čtvrtinu uloženého 
tresttt~ Podmínečně propušt~n může býti teprve po roce a jen z třídy prvé, 
když v ní pobyl naznačenou dobu. Karanec doživotní musí v druhé a první 
třídě pobýti nejméně pět let. 

Domácím řádem může býti stanoveno, že káranec ztráví v samovazbě 
první dobu nepřesahující tři měsíce. 

§ 112. 

Je.,.li káranec trvale nedbalý nebo chová-li se trvale špatně, jmenovitě 
vykonává-li přes výstrahy a kárné tresty špatný vliv na spoluvězně, může ho 
vězeňský soud odkázati do třídy třetí na dobu od jednoho měsíce do dvou 
let, a převyšuje-li nevykonaný zbytek trestu šest měsíců, nejvýše na · polovici 
zbývající doby trestu. 

Po každém takovém odkázání do třetí třídy musí trestanec ve druhé třídě 
ztráviti nepřerušeně nejméně čtvrtinu uloženého trestu, káranec doživotní nej
méně pět let. 

Kdo byl již dříve (§ 39) trestán káznicí, zařadí se při vstupu do třídy 
třetí, v níž musí ztráviti nejméně čtvrtinu uloženého trestu, káranec doživotní 
nejméně pět let. \ 

Jeví-li káranec ve třetí třídě vážné známky nápravy, může mu vězeňský 
soud pobyt ve třetí třídě zkrátiti nejvýše o dvě třetiny . 

§ 113. 

~inisterstvo spravedlnosti určí některou káznici nebo její část úplně od
dělenou za polepšovnu dospělých (§ 67). 

Vězeňskému soudu této polepšovny přísluší právo určovati trvání trestu 
káranců tam odkázaných podle výsledků výchovy. 

Výkon trestu v polepšovně dospělých řídí se předpisy o výkonu trestu 
v káznici s těmito odchylkam~: 

1. Nejkratší pobyt v druhé a první třídě kázeňské vypočte se tak, aby 
káranec při dobrém chování, pilnosti a svědomitosti mohl dosíci podmínečného 
propuštění v době, jež rovná se nejkratsí výměře trestu v ruzsudku stanove
ného. V každé z těchto tříd musí pobýti nejméně jednu třetinu této doby. 

2. Byl-li káranec odkázán do třetí třídy (§ 112), musí po svém návratu 
do druhé třídy ztráviti v této třídě nejméně polovici nejnižší výměry trestu 
rozsudkem stanoveného. 

3. Jeví-li se káranec odkázaný do třídy třetí nepolepšitelným, může, 
odpykal-li v této třídě nejméně šest měsíců, výrokem vězeií.ského soudu býti 
odkázán k dalšímu trestu do obecné káznice. Nabyl-li tento výrok moci práva, 
naloží se s kárancem tak, jako by byl odsouzen k ntjdelší výměře trestu 
v rozsudku stanoveného; do této doby se mu započítá trest doposud od
pykaný. 

§ 114. 

Účelem vezmce je vyloučiti vězně z přímého styku se světem vnějším 
a pokud toho má zapotřebí, jej polepšiti. 

§ 115. 

Při zařizení vezme a v předpisech o přikazování vězňů do nich je dbáti 
toho, aby vězňové pokud možno se mohli věnovati svému dosavadnímu za
městnání, á pokud to není možno, aby se přiučili zaměstnání, jež by jim na 
svobodě bylo na prospěch . 
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Š 116 

Šat a práce. V ězií.ové nosí ústavní šat a m uze jim vedle práce uvedene v § 115 býti 

Podmínečné 

propuštění. 

v. 

uložena i jiná práce pro věznici potřebná. 

§ 117. 

Chová-li se vězeií. dobře, múže výrokem vězeňského soudu býti podmí
nečně propuštěn na svobodu, odpykal-li dvě třetiny trestu rozsudkem ulože
ného, nejméně však rok. 

§ 118. 

Výkon trestll Kdo byl odsouzen k trestu žaláře kratšímu jedno.ho roku, nosí tresfa-
v soudní trest- necký šat a může mu býti uložena .nehledíc na jeho dosavadní zaměstnání 

nici. i jakákoliv práce v trestnici za vedená nebo potřebná. 
Výkon žaláře .. 

§ . 119. 

Výkon vězení. Kdo byl odsouzen k trestu vězení kratšímu jednoho roku, může nositi 
šat občanský až na' pokrývku hla vy a je zaměstnán osm hodin denně v trest
nici prací pokud možná přiměřenou dosavadnímu jeho zaměstnání. Naříze

ním bude určeno, pokud takoví vězňové požívají jinak větších výhod a úlev 
než osoby odsouzené do žaláře. 

§ 120. 

Samovazba. Trest vězení kratšÍ jednoho roku vykonává se pokud možno v samo-
vazbě. 

Na těch, kdo již dříve (§ 39) vytrpěli žalář nejméně jednoho roku, vy
koná se celý trest vězení v samovazbě a není-li to možno, v místnostech 
určených pro výkon trestu žaláře. 

§ 121. 

Výkon trestu Při trestnicích soudních jest se postarati o těžké práce, jež nevyučený 
vnucené práce . . dělník může vykonávati, a to pokud možná k účelům veřejným. Kdo byl od

souzen ke vnucené prácí, je povinen na vyzvání přijíti pracovat osm hodin 
denně. Dny, v nichž odsouzeť'lý nevykoná práce dozorčí radou na den určené, 
mLlže komisař trestnice prohlásiti ' za promeškány. 

VI. 
Výkon zabez
pečovacích 

opatření. 
Donucovací pra

covna. 

V místech, kde se vykonává trest žaláře, musí osoby odsouzené ke vnu-
J 

cené práci býti odděleny od osob odpykávajících trest žaláře. Naproti tomu 
není závady, nebrání-li tomu důvody bezpečnostní, aby osoby odsouzené 

. ke vnucené práci se zúčastnily práce dělníků svobodných. 
Se mzdou za vnucenou práci naloží se jako s trestem p~něžitým (§ 45). 

§ 122. 

Účelem donucovacích pracoven je soustavným výcvikem odborným na
vykati chovance práci přiměřené jeho tělesným a duševním vlastnostem, kterou 
by se na svobodě poctivě obživil. Nosí šat trestanecký a je i jinak podro
ben obmezením platícim pro kárance. 

Chovanci, kteří již dříve (§ 39) vytrpěli trest v káznici, buďtež chováni 
ve zvláštním zcela samostatném oddělení. 

§ 123. 

Ustav pro choré Ústavy pro choré vězně mají jednak chrániti před obecně nebezpečnými 
vězně. osobami choromyslnými a slabomyslnými, jednak odvykati nezřízené náklonnosti 

k lihovinám (pijáctví) a požívání jiných opojných prostředků a jedů. Také mají, 
pokud toho je třeba, chovanci práce schopní soustavným odborným výcvikem 
si navykati práci přiměřené jejich tělesným i duševním vlastnostem. 

Zaměstnání chovanců řídí lékař, jemuž při tom má býli vodítkem vylé
čení neb aspoň zlepšení zdraví chovancova. 

Kárné tresty v těchto ústavech musí býti přizpúsobeny zdraví chovan-
covu. 

§ 124. 

Přechovatelna. Přechovatelny mají chrániti před zločinci obecně nebezpečnými, vedle 
toho pak mají soustavným odborným výcvikem navykati chovance práci při

měřené jeho tělesným i duševním vlastnostem. 
Pokud se vykonává na chovanci přechovatelny -trest káznice, nosí šat 

trestanecký a je podroben obmezením platícím pro kárance. 

, Výkon zápově' 
hostincu. 

. VII. 
Výkon tres1 
na majetku 

VIII. 
Podmínečné 
propuštění. 

Kdy se připouš 

Doba zkušebná. 

Opatření v dob~ 
zkušebné. 

Kdy se propuštěnI 
odvolá. 

Následky o8věd
čeni a neosvěd

čeni. 
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Výkon zápovědi 
hostinců. 

. VII. 
Výkon trestů 
na majetku. 

VIII. 
Podmín~čné 
propuštění. 

Kdy se připouští. 

. . 
jinak nemají býti chovanci podrobeni větším obmezením, než toho vy

žaduje účel přechovatelny. 
§ 125. 

Zápověď návštěvy hostinců bude vykonána okresním soudem místa stá
lého poby,tu odsouzeného způsobem, jejž určí nařízení. 

§ 126. ~ 
Peněžitý trest budiž zaplacen do -čtrnácti dnů od právní moci rozsudku. 

. Soud může odsouzenému na jeho žádost povoliti lhůtu k zaplacení nejvýše 
na tři měsíce. Rovněž může mu povoliti splácení po splátkách tak, aby trest byl 
zaplacen nejdrle do dvou let. Neplatí-li ' odsouzený splátky řádně nebo zlep
šil-li se podstatn'ě jeho hospodářský stav, Inůže soud povolení splátek odvolati. 

Soud může povoliti odsouzenému "také, aby peněžitý trest odpracoval. 
~. . 

§ 127. 

Jakým způsobem se dobývají tresty majetkové včas nezaplacené, bude 
ustanoveno nařízením. 

Rovněž bude určeno nařízením, jakým způsobem se vykonává zabrání 
(§ 47) a propadnutí (§ 63). 

§ ~28. 

Propuštění, které se děje před koncem uložené~o trestu, je možno jen 
v případech zákonem stanovených. Takové propuštění a také propuštění z po
lepšovny dospělých před uplynutím nejvyšší výměry sazby uvedené v rozsudku 
je vždy podmínečné. J 

Vykonává-li se v zabezpečovacím ústavě trest žaláře nebo vězení trva
JIC1 n~jméně rok, nesmí podmínečné propuštění státi se dříve, než odsouzený 
odpykal tři čtvrtiny trestu žaláře nebo dvě třetiny trestu vězení, nejméně 

však rok. -
§ 129. 

Doba zkušebná. Podmínečné propuštění děje se na dobu zkušebnou. 

Opatření v době 
zkušebné. 

Kdy se propuštěnr 
odvolá. 

Následky osvěd
čení a neosvěd

čení. 

Doba zkušěbná se rovná při propuštění z trestu zbytku trestu, při pro
puštění z polepšovny dospělých době zbývající do nejvyšší výměry sazby 
v rozsudku uvedené, není však ani v ,onom ani v tomto případě kratší dvou 
let a delší pěti let. U doživotně odsouzeného činí pět let. 

I 

Není-li při podmínečném propuštění z ústavu zabezpečovacího zkušebná 
doba určena nevykonaným zbytkem ,trestu podle ustanovení odst. 2. , určí ji 
soud vězeňský , a to nejméně dvěm,a a nejvýše \ pěti léty. 

§ ,13b. 

Soud vězeňský dá podmínečně propuštěného zpravidla pod ochranný 
dozor. Také mu uloží, je-li to účeln'o, obmezenÍ místa pobytu a způsobu 
života (§ 84), a nebyla-li dosud nahrazena škoda, kterou způsobil, i povinnost, 
aby tak podle možnosti učinil. 

§ 131. 

Propuštění odvolá soud vězeňský a zbytek trestu se vykoná v případech 
uvedených v § 87 č. 2. a 3., jakož i když propuštěný byl odsouzen za zločin 
spáchaný v době zkušebné nebo na dobu nejméně šesti měsíců za přečin spá
chaný v této době. Po jiném odsouzení budiž propuštění odvoláno, nasvěd
čuje-li odsouzení tomu, že propuštěný se nepolepšil. 

Ustanovení § 88 platí obdobně i při podmínečném propuštění. 

§ 132. 
1 

Uznal-li soud vězeňský právoplatně, že podmínečně odsouzený se psvědčil, 
pokládá se trest za vykonaný dnem, kdy byl podmínečně propuštěn. Odká
zání do přechovatelny (§ 61) v tomto případě se nevykoná. 

Bylo-li propuštění odvoláno, pokračuje se v trestu nebo zabezpečovacím 
opatření; doba ztrávená na svobodě se nevčítá. 

Opětné podmínečné propuštění ' z téhož trestu je vyloučeno. Pouze zbytek 
trestu, který má býti vykonán v polepšovně dospělých, pokládá se, pokud jde 
o výkón i podmínečné propuštění, za trest nový, činí-li nejméně rok. 

Káranec doživotní může býti opětně propuštěn teprve po deseti letech. 
Vězeňský soud určí podle závažnosti důvodu, pro který bylo propuštění 

odvoláno, do které třídy kázeňské bude káranec znova zařaděn. 

I 



• 

" 

Zákon přestupkový. 

Část obecná. 

§ l. 

Obecná zásada. Pokud tento zákon nestanoví odchylek, platí obecná ustanov.ení trestního 
zákona o zločinech a přečinech. ' . 

Vina. 

Pokus. 

§ 2. 

_ Neustanovuje-li tento 'zákon výslovně, že je trestno jenom jednání úmyslné c 

nebo vědomé, je trestno také jednání, nedbalé. 

§ 3. 

\Pokus jest trestný jen, když jde o čjn trestný vazbou ,od čtrnácti dnů 

do tří měsíců. ' 

§ 4. 

Omyl právní. Neznal-li vinník 'zákonného . ustanovení, jež porušil svým činem, nebo 

Účastenství. 

Zmocnění 

k obzalobě. 

Promlčení. 

Vazba. 

měl-li za ' to, že čin jeho neodporuje vůbec právnímu řádu, může soud trest 
vazby snížiti o jeden stupeň, a je-Ii trestem vazba nižšího stupně, uznati na 
trest peněžitý . . 

Je-li omyl vinníkův omluvitelný, může soud úplně upustiti od potrestání. . 

§ 5. 
, ) 

Učastenství je trestné jen, došlo-Ii aspoií. k pokusu. činu trestného vazbou 
od čtrnácti dnů do tří měsíců. 

§ 6. 

I Je-li k ob-žalobě potřebí zmocnění, má je veřejný ,žalobce vykázati nej
I později před počátkem hlavního přelíčení. 

I 

§ 7. 

Přestupky se promlčují v šesti měsících od té doby, kdy trestná činnost 

byla ukončena. 

Přestupek je v každém případě promlčen, uplynula-li od uvedené doby 
dvě léta. Tato lhůta platí také pro pro'mlčení výkonu rozsudku. 

§ 8. '>. '. 

Vazba " ukládá se na dobu od je~noho dne do tří měsÍCů. Zákonné 
. sazby jsou: 

od 'jednoho dne do jednoho měsíce a 
od čtrnácti dnů do tří měsÍCŮ. 

Neustanovuje-ll' zákon jinak, platí sazba od jednoho dne do jednoho 

měsíce. 

Vazba vykonává se v soudní trestnici u soudu okresního. 

§ 9. 

Vnucená práce. Vnucená práce ukládá se na dobu od půl dne do dvaceti osmi dnů po-
čítajíc osm hodin' za jeden den a nevčítajíc přestávek. 

ř 

I 

l 

; 

( 

I 

" 

l . 

Trest peněžitý. 

Zostření vazby. 

Uveřejnění 

rozsudku. 

Zápověď 

hostinců. 

Ukládání trestů. 

Zmfrnění trestu. 

Podmínečné 

až 

tím 
obž 

ul07 

neb 

s v 

odsouzení. až 

Výkon vazby. 

příp 

jsou 

(§ ~ 
celý 

• 
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upkový. 

lá. 

aH obecná ustanovení trestního 
• t 

! trestno jenom jednání úmyslné , 

-estný vazbou ,od čtrnácti dnů 

jež porušil svým činem, nebo 
ávnímu řádu, může soud trest 
tzba nižšího stupne, uznati na 

úd úplně upustiti ód potrestání. . 

) 

k pokusu. činu trestného vazbou 

veřejný žalobce vykázati nej-

)d té doby, kdy trestná činnost 

, uplynula-li od uvedené doby 
výkonu rozsudku. 

dne do tří měsíců. Zákonné 

a 

bd jednoho dne do jednoho 

loudu okresního. 

II dne do dvaceti osmi dnů po
~estávek. 

( 

., 

t 
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§ 10. 

Trest peněžitý. Zákonná sazba peněžitého trestu (§ 43 tr. z.) pro přestupky činí deset 

Zostření vazJ:íy. 

Uveřejnění 

rozsudku. 

Zápověď 

hostinců. 

až d,eset tisíc korun čs. 
Usta~ovení I§ 44' tr. z. nelze užíti. 

§ ll. 

Netrvá-li vazba déle tří dnů, může býti zostřena celá. 

.' § 12. 

Uveřejnění rozsudku podle § 55 tr. z. je nepřípustno. 

§ 13. 

, Zápověď návštěvy hostinců (§ 62 tr. z.) je přípustna, byl-li vinník před 
tím (§ 39 tr. z.) již dvakrát uznán vinným nebo pro nephčetnost zproštěn 
obžaloby pro trestný čin, jehož příčinou bylo' nemírné požívání lihovin. 

§ 14. 

Ukládání trestů. Má-li soudce volbu mezi vazbou, vnucenou prací a trestem peněžitým, 

Zmrrnení trestu. 

I· 

Podmínečné 

odsouzení. 

uloží zpravidla vazbu, byl-li čin spác~án z pohnutek nízkých. 
; 

§ 15. 

V případe § 75 ' a 78 tf. Z. lze místo jiného tres,tu uložiti trest peněžitý 
neb od potrestání úp,lně upustiti. 

Bylo-li upuštěno od potrestání, nastávají účinky, které zákon spojuje 
s vykonáním trestu, když odsuzující rozsudek nabyl právní moci. 

§ 16. 

Dpba zkušebná při podmínečném odsouzení (§ 83 tr. z.) činí jeden rok 
až tři léta. 

§ 17. 

Výkon vazby. Účelem vazby je toliko omeziti trestance na svobodě. 
Trestanci ve vazbě mohou nositi občapský šat a pokud to domácí řád 

připouští, mohou se sami stravovati. Neopatří-li si vlastní přiměřenou práci, 
jsou povinni konat~ práce jim přikázané. 

Vazba vykonává se pokud možno v samovazbě. Na těch, kdo již dříve 
(§ 39 tr. z.) vytrpěli žalář nejméně jednoho roku, vykoná se bezpodmínečně 
celý trest vazby v samovazbě a dokud to není ~ožno, odloží se výkon trestu. 

.~ 
• 

, 

\. 
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k .. Zatímně.mu návrhu obecné části trestního zákona" 
z roku 1921. 
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ÚVOD. 
Trestní zákon, jehož se týká tato osnova, má býti právem obecným, t. j. platným 

pro každého. Z této platnosti nemají býti vyňaty ani osoby vojenské, t. j. osoby podřízené 
pravomoci vojenských soudů, jak výslovně se stanoví v § 5. Odchylná ustanovení pro tyto 
osoby, vyplývající ze zvláštností vojenského zřízení a z nutnosti účinné obrany státu, ne
mohla ovšem býti pojata do tohoto zákona, nýbrž budou tvořiti předmět zákona zvláštního 
(vojtnského trestního zákona), kterýž má na rozdíl od nyní platného vojenského trestního 
zákona pojímati právě jen tyto úchylky, obmezené na míru nejnutnější. 

Rovněž mají do zvláštního zákona býti shrnuta otía zvláštní ustanovení, jež jsouce 
diktována výjimečnými poměry válečnými a poválečnými mají platnost jen dočasnou, zejména 

. předpisy o válečné lichvě, o podloudném vývozu, o porušení smlu,v dodavacích, jakož i pro 
dobu válečnou nutná zostření obecných ustanovení trestního zákona (právo válečné). 

Zvláštní zákon má konečně obsahovati odchylky od obecního trestního zákona platné 
pro osoby mladistvé, t. j. mladší osmnácti let (zákon o trestním soudnictví nad mládeží). To má 
příčinu svou nejen ve značném počtu těchto úchylek, nýbrž iv jich obsahu, jenž dodává 
této obzvláště důležité části trestního práva zcela zvláštní ráz. Tím stane. se možným jednak 
sloučiti příslušné předpisy práva hmotného se zvláštním právem procesním, jež má pro 
mladistvé platiti, jednak uzákoniti toto trestní právo mládeže odděleně ještě před celkovou 
reformou trestního práva, což je žádoucno, poněvadž nová úprava této části je zvláště 

naléhavá. 

Hlava I. 

Trestnl zákony. 

Obsah trestního zákona . 
. Jako úvodní ustanovení vyslovuje osnova zásadu, že podle zákonů trestních nesmí § 1. 

býti nikdo potrestán za čin, který jimi není prohlášen za trestný. Tuto zásadu, vymoženost 
to boje za politická práva, třeba zachovati z důvodu, že vylučuje, aby trestní předpisy byly 
doplňovány nařízením, aby analogií ·byly tvořeny nové zákonné skutkové podstaty neb aby 
byly ukládány tresty, jichž zákon nezná. "-

Úkol, rozděliti trestné činy podle jejich tíže, rozřešila osnova jinak, než tomu je 
podle zákona rakouského a uherského. V podstatě přijala bipartici, jak je provedena v nor
ském, nizozemském a italském zákoně a ve švýcarské osnově, a roztřídila trestné činy na 
skupinu činů povahy kriminální, porušujících neb ohrožujících statky právní způsobem zá
važným, a na skupinu deliktů, jež této povahy nemají, jež však přece nutno stíhati trestem 
z důvodů ochrany veřejného pořádku. Prvá skupina bude tvořiti předmět tohoto zákona, 
druhá bude pojata do zákona o přestupcích. ' 

Přestupky zatím budou ještě přikázány pravomoci soudů trestních. V budoucnosti 
však, až bude provedena reforma správy a trestního práva správního, budou moci býti 
sloučeny s přestupky, které dosud trestají úřady správní, a stíhání jich bude moci býti 
svěřeno zvláštnímu správnímu soudnictví. I 

Skupina činů kriminálních je se stanoviska ochrany právního statku povahy jednotné. 
Avšak s hl~diska ethického lze mezi nimi lišiti takové, které byly spáchány z pohnutky n(zké 
a takové, při nichž byl vinník veden pohnutkou jinou, ethicky J11éně závadnou. Toto roz-
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lišení je také v souhlasu s mravním přesvědčením lidu. Zavraždí-li zrůdný syn otce, aby 
došel dříve dědictví, posuzuje i prostý člověk tento čin zcela jinak, než usmrtí-li oklamaný 
manžel svůdce své ženy. Loupeže páchané Janošíkem ve prospěch chudiny oceúuje lid ve 
svých zkazkách přímo jako šlechetné hrdinství, kdežto by jistě neváhal uvésti četnictvo na 
stopu tuláka, loupežně přepadnuvšího chodce v lese. 

Dalším dokladem toho, že osnova při svém rozlišování trestných činů nastoupila správ
nou cestu, je také, že již první Národní shromáždění republiky ve svém volebním řádě do 
obcí (zák. ze dne 31. ledna 1919, Č. 75 sb. z. a n.) ustanovilo, že ztráta práva volebního 
má býti spojena jen s trestnými činy, které byly spáchány z pohnutky nízké a nečestné. 

Podotknouti jen sluší, že osnova z tohoto dvojího přívlastku ponechala jen prvý, ježto 
pojem nečestnosti není dosti určitý a 'svého obsahu nabývá teprve vztahem k jednotlivým 
společenským skupinám, ~teré pro čest mají často velmi různá měřítka. 

Pro skupinu činů kriminálních, spáchaných z pohnutky nízké, podržuje osnova dosa
vadní pojmenování "zločin", jímž také lid vyznačuje trestný čin větší intensity, příčící se 
jeho ethickému i socíálnímu cítění. Pro skupinu činů, jež nejsou této povahy, zvolen název 
"přečin", s nímž lid dosud nespojoval představu jasného ol;>sahu a jenž nyní svým určením 
dostává přesně vytčenou pojmovou náplň, jíž neměl ani podle rakouského ani podle uher
ského zákona. 

Hodnocení pohnutky, která trestný čin bude činiti zločinem nebo přečinem, zůstavuje 
se zpravidla soudu samému. Ten bude nyní vždy nucen zkoumati pohnutku činu, což 
zajisté přispěje i k prohloubení činnosti soudcovské. Ve věcech porotních bude tuto otázku 
jako otázku skutkovou řešiti porota. 

Rozdíl zločinů a přečinů bude se jeviti též v trestu, neboť na zločiny uloží soud těžší 
trest žaláře s následky difamují~ími a na" přečiny lehčí trest vězení bez těchto následků. 

Tím bude proveden tento rozdíl do důsledků tak, že již z trestu, podle okolností i z místa, 
kde hyl vykonán, bude možno souditi o mravní jakosti pachatelově. 

Druh trestu je také technickou pomůckou, podle které osnova může provésti uvedený 
rozdíl prakticky. Trestný čin kriminální skupiny je zpravidla přečinem a trestá se vězením. 
Zločinem je, když zákon naň stanoví trest žaláře jako výhradný trest, což se stane tam, 
kde čin sám je vždy ethicky zavržitelný, nebo když soud na tento trest, stanovený toliko 
výbětmo, uzná proto, že vinník jednal z pohnutky nízké. Jako význačné druhy takové po
hnutky uvádí osnova příkladmo hrubou zištnost, surovost, zahálčivost, nestoudnost a zlo-
myslnost. • 

Tímto způsobem dochází osnova, zajisté v naprosté shodě s mravním přesvědčením 

lidu, k tripartici, ovšem zcela jiného ' rázu, než byla provedena v zákoně rakouském a uher
ském a než je tomu v takových nových kodifikačních pracích, které ji přejímaji (zejména 
v osnově rakouské a německé, v zákoně ruském aj.). 

Časová platnost trestních zákonů. 
§ 2-4. Jádrem úpravy časové platnosti zákona trestního jest otázka zpětného působení tohoto zá-

kona. Osnova se tu rozhodla po příkladě práva ruského pro zásadní platnost nového zákona. 
Zákonodárce mění zákon buď z důvodů kriminálně' politických proto, že staré 

ustanovení nevyhovovalo, jsouc zbytečně přísné nebo pro svou mírnost nepostačitelné, 

neb~ z důvodů ideových proto, že způsob, jakým posuzuje starý zákon některé činy 

trestné, není již v souhlasu s panujícím mravním přesvědčením nové doby. Změnil-li 

se zákon z důvodů kriminálně politických, bylo by zajisté nedůsledné, kdyby i na dále 
užíval prostředku zákona starého, o jehož nedostatečnosti je přesvědčen, jen z toho 
důvodu, že skutek byl spáchán ještě za platno3ti starého zákona. Byla-li příčina změny 
ideová, pak nemůže býti sporu, že nové idei je nutno zjednati platnost všeobecnou a že 
překonaná idea nemá býti oživována ani v případech, které se udály za její platnosti. 
To platí tím více, že zákon často teprve dodatečně a se značným opožděním uskutečňuje 
mravní přesvědčení, jež žilo v lidu již za vlády starého zákona, a že proto ve velké většině 
případů, které se udály za platnosti tohoto starého zákona, shoduje se všeobecné mravní 
hledisko se stanoviskem zákona nového. 

Tytéž důvody mluví i proto, aby nebyla připuštěna platnost dřívějších předpisů ani, 
jsou-li mírnější. Tyto důvody, přihlížející k základu i účelu trestních hrozeb, jsou 
zajisté silnější, než problematické jakési právo pachatelovo na to, aby nebyl přísněji tre
stán, než ustanovil zákon, za jehož vlády čin spáchal. Nanejvýše by bylo možno mluviti 
o důvodu slušnosti, avšak ten ustupuje do pozadí, kde jde o zájem státu, aby došlo plat- \ 
nosti jeho právo n~ užití prostředku, který pokládá za nej přiměřenější účelu, jejŽ má' na očích. 

K tomu přistupuje při této osnově ještě, že výjimka pro platnost starších předpisů 
mírnějších by způsobila v praxi nepřekonatelné potíže, ježto při novém stapovisku, jež 
zákon trestní zaujme v otázc~ rozdělení činů trestných a systému trestního, často by nebylo 
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možno rozhodnouti, je-li mírnější zákon nový či starý a někdy by nebylo ani technicky 
možno starý trest vykonati. 

Ovšem do krajních důsledků zásada zpětné platnosti nového zákona provedena býti 
nemůže. Bylo by zejména nespravedlivostí, kdyby nový zákon dovolil uložiti trest za čin, 
který v době spáchání byl beztrestný. Bezpečnost právní vyžaduje, aby každý věděl co 
smí a co nesmí činiti, a aby se nemusil báti nepříjemných následků, řídil-li se tímto vě
domím. Jednal-li však věda, že koná nedovolený ' čin, pak se musí podříditi následkům, 
které zákon uzná za nutné. Přes to však osnova, činíc ústupek důvodům slušno~ti, uznává 
po~inutí trestnosti podle starého zákona a obmezuje trest na svobodě tak, aby netrval 
déle, než určovala sazba, p1atná v době činu, a aby na místo trestu peněžitého, původně 

výlučně stanoveného, nastoupil trest vazby podle nejnižšího stupně. 
Nový zákon se výhradně uplatní i při zrněně oprávnění k obžalobě. Ovšem tu nutno 

je toho dbáti, aby osoba, jíž nový zákon dává právo k soukromé obžalobě nebo k návrhu, 
mohla je v dostatečné lhútě uplatnÚi, zejména také, když řízení trestní bylo již zahájeno. 

Rovněž bude nového zákona užíti, kde druhá stolice rozhoduje o opravném prostředku 
proti rozsudku, vynesenému podle zákona dřívějšího, ovšem jen potud, pokud podle pro
cesních předpisú náleží této druhé stolici právo přezkoumati výrok o skutkové podstatě 

činu neb o trestu. Že nový zákon je vzíti za podklad rozhodnutí, byl-li rozsudek zru
šen nebo došlo-li k obnově nebo v případě § 363 Č. 4 tf. ř. dříve rakouského, jakmile 
jde o rozhodnutí ve věci samé, rozumi se samo sebou. 

Všechna tato ustanovení mají platiti pro každý -budoucí zákon doplňující nebo změ
ňující zákon trestní, pokud- ovšem onen zákon neustanoví něco jiného. Proto nebyly tyto 
předpisy pojaty do uvozovacího zákona, nýbrž do obecné části trestního zákona samého. 

Osobní a místní platnost trestních zákonů. 
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I. Dosavadní vyloučení osob vojenských z platnosti občanských zákonú trestních není § 5-9. 
v demokratické republice nikterak odúvodrtěno. Proto stanoví osnova, že trestní zákony 
mají platiti i o těchto osobách. Ovšem musí býti připuštěna výjimka, kde jí vyžaduje 
odchylnost vojenského zřízení neb obrana republiky, jak bylo již v úvodě naznačeno. 

II. Základ předpisú o místní platnosti zákona tvoří ve všech státech zásada teritoriality, 
pramenící z územní suverenity státu. Stát má v zájmu svého vnitřního pořádku výhradné právo 
stíhati trestem každý trestný čin, který se udál na jeho území. Všeobecně se však uznává, že 
sama o sobě tato zásada nevystačuje, a proto se přijímá její kombinace se zásadou persona
lity a reální ochrany. O tom však, jak daleko má tato kombinace jíti, se zákonodárné práce 
i doktrína rozcházejí. Některá mínění jdou tak daleko, že téměř již se staví na princip světovosti. 

Je jisto, že stát musí své zájmy hájiti i tehdy~ byly-li napadeny mimo hranice jeho 
územÍ. Jsou to zejména jeho vlastní příslušníci, kteří jsou povinni vždy a všude šetřiti 
těchto jeho záj·mů. Také však proti cizincům musí se stát hájiti, ohrožují-li jeho zájmy 
z ciziny, neboť ochrana poskytovaná cizím státem bývá často velmi nedostatečná. 

Nelze však při tom přehlédnouti, že stát, který takto rozšiřuje svou ' trestní svrcho
vanost přes hranice svého území, zasahuje ve svrchovanost cizího státu a že tím mohou 
vzniknouti mezinárodní spory. Dále nutno u vážiti, že předpisy v tomto směru zůstávají často 
jen na papíře a že mohou býti provedeny pouze, když pachatel se dostane na místo, kam 
sahá moc státu. Konečně je jisto, že podobné předpisy mohou způsobiti křivdu tomu, kdo 
v nejlepším úmyslu dbá zákonů i zvyklostí prostředí, v němž žije. 

Proto rozsah kompetence státu ke stíhání trestných činů, spáchaných mimo jeho 
hranici, je nutno stanoviti přihlížejíc k těmto okolnostem co. nejobezřetněji a nejíti při tom 
dále, než toho potřeba nezbytně vyžaduje. 

Ovšem stíhání takových . činů, které se význačnou měrou dotýkají životních zájmů 
republiky (§ 6 b), nutno připustiti vždy bez rozdílu, ať jde o příslušníka republiky či ci
zince, a nemůže býti činěno závislým na tom, jak je posuzuje stát, v němž čin byl spáchán, 
všeobecně nebo v konkretním případě. 

Při ostatních trestných činech je třeba rozlišovati, dopustil-li se jich příslušník republiky 
či ciZinec. U cizinců je možno přijmouti mírnější měřítko, neboť u nich jednak n~ní nutno 
počítati s možností jejich příchodu do republiky, (v kterémžto případě právě ustanovení 
zákona se uplatní), jednak je postaráno dostatečně o to, aby se dostalo spravedlnosti zadost 
tím, že je republika může vydati. U příslušníků republiky je však pravděpodobnost návratu 
v celku větší a možnost vydání' téměř vyloučena. Také nutno od nich stále vyžadovati 
úctu k zákonům vlasti. 

K výpočtu trestných činů v § 6 cae sluší podotknouti, že výpočet i označení trest
ných" činů není definitivní, jeHo obojí je závislé na úpravě zvláštní části zákona. Podle 
okolností bude třeba sem pojmouti i trestné činy proti bezpečnosti námořní plavby a pod
mořského kabelu i pornografíi. 
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Kulturní vztahy států, které jsou členy mezinárodního společenství, vedly v posledním 
století k tomu, že byly ujednány některé mezinárodní smlouvy, jimiž se státy zavázaly určité 
činy dotýkající se kulturních zájmů celéhocivilisovaného světa stíhati' podle souhlasných 
zásad, nehledíc k národnosti pachatele a místu spáchaného činu; tak obchod otroky, obchod 
ženami, rozšiřování publikací pornografických. Proto byla této skupině trestných činů při 

úpravě zásad mezinárodního práva trestního věnována zvláštní pozornost. 
K trestu, který si vinník . odpykal v cizině, bude se vždy přihlížeti, buď tak, že se 

podle § 66 započítá do trestu uloženého soudem republiky (v případech § 6 a, b, c) anebo 
že již zde pótrestán nebude, ježto odsouzením v cizině pominul zájem státu na jeho činu 
(v případech § 6 d, e, f). 

Pokud ~de o jinaké účinky odsouzení v cizině, platí. obmezení § 13 č. 20. 
Uherský trestní zákon má v § 10 ustanovení, jak si má soud počínati, změnil-li vinník 

po činu státní příslušnost. Ustanovení toho však není třeba, neboť není pochyby, že . roz
hoduje, kterého státu byl vinník příslušníkem v době činu. 

Vy~ání zločinců. 

§ 10-12. Ustanovení o vydávání zločinců liší se od dosavadního stavu a praxe hlavně tím, že 
osnova připouští výjimečně i vydání příslušníka republiky tomu státu, v němž trestný čin 
spáchal, je-li to. odůvodněno zvláštními okolnostmi případu, zejména požadavky procesními. 
Formálně vyžaduje se k tomu svolení soudu a ministra spravedlnosti. Ochrana příslušníka 
republiky před zneužíváním tohoto ustanovení cizÍl)1 státem je zjednána předpisem, že tento 
stát se musí zaručiti, že nebude potrestán leč za činy, pro které je vydán, a ne přísněji, 
než stanoví tento zákon. Podobné omezení stíhání na určité trestné činy může si vymíniti 

stát, který vinníka republice vydává (§ 10). 

Výklad některých vÝrazů zákona . . 
§ 13. Výklad význačnějších výrazů, kterých zákon častěji užívá, byl uznán účelným zejmena 

při poradě o osnově švýcarské, ježto zákon přesným vytčením jich obsahu nabývá jasnosti 
a přesnosti, žádoucí tu tím více, že není určen jen pro soudce právníky, nýbrž i soudce 
z lidu a pro lid vůbec. Výklad jednou pro vždy přispěje i po stránce technické k větší 
stručnosti a ušetří zbytečné opakování. 

Proto také osnova pojímá výklad technických výrazů častěji se vyskytujících do obecné 
části trestního zákona právě tak, jak učinily četné zákony i osnovy nové doby. Za definitivní 
se však usnesení komise o těchto výrazech nebude moci pokládati, ježto snad bude třeba 
podle zvláštní části zákona je měniti nebo doplňovati. 

K některým bodům sluší toto podotknouti: 
K č. 2. Ustanovení o tom, které místo je pokládati za místo spáchaného činu, 

má význam zejména při deliktech distančních a při pokusu. V této otázce přijala osnova 
z"Asadu theorie výsledkové, podobně jako nejnověji norský trestní zákon (§ 12 posl. odst.), 
švýcarská osnova (z roku 1918 čl. 8) i .rakouská osnova (§ 83) a důvody k osnově ně

mecké; neboť právem se poukazuje na' to, že theorie činnosti nepostačuje v praxi (srov. 
zejména debatu o uvedeném článku švýc. osnovy). 

. K Č. 3. Pokud jde o pojem veřejnosti činu, přijala osnova theorii kvantitativní, po
kládajíc za jedině rozhodnou možnost postřehnutí činu větším počtem osob, ano s krimi
nálního hlediska nemůže na tom záležeti, jsou-li to osoby určené individuelně čili nic. 

K č. 5. Pojem osob blízkých nedefinuje osnova obvyklým jich výpočtem. Je známou 
skutečností, že často velice blízcí příbuzní jsou sobě úplně cizí a osud jednoho druhému 
zcela lhostejný, nevyvolává-li dokonce právě opačného pocitu, než by se z poměru samého 
dalo souditi. Za to jsou mnohdy velice úzká pouta mezi osob,a,.mi rodinně úplně cizími, 
zejména mezi přáteli a milenci. Proto zdůrazňuje osnova úzký psychický vztah k osobě, 
o niž jde, a čítá k osobám blízkým i přátele a milence, přenechávajíc soudci, aby rozhodl 
v jednotlivém případě, jde-li o takový blízký poměr. 

K č.· 13. Mocí veřejnou rozuměti je nejprve moc státní a pak instituce, na které stát 
podle zákona přenesl část své pravom'oci, tedy na př. orgány samosprávy. Poněvadž pak moc 
veřejná vůči občanům se uplatňuje úřady, byla definována v ten smysl, že jsou jí úřady vládní 
moci, rozložené v její složky, tedy: správy veřejné, soudnictví a moci vojenské. Čtvrtá složka 
vládní moci, zákonod~rství, byla vynechána, poněvadž zákonodárná moc se neprojevuje 

. úřady a korporace zákonodárné pro svůj význam budou podrobeny v zákoně ustanovením 
zvláštním. 

K č. 14. Za úřad jednají osoby, v nichž se při tom soustřeďuje autorita moci veřejné. 
Ochrana, kterou nutno trestním zákonem poskytnouti těmto osobám, i vyšší povinnosti, jichž 
od nich nutno požadovati pod sankcí trestní, činí potřebným, aby rozsah jejich byl v zákon,ě 
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přesně stanoven. Jednotlive zákony postupují při tomto vymezení různě. Některé si počínají 
ryze kasuisticky, jiné se snaží vystihnouti výpočet 6sob úředních zcela neb aspoň z části 
pojmově. Rakouský trestní zákon v § 68 má výpočet úplně kasuistický. Ustanovení § 461 
uherského trest. zák. a zák. čl. II. z roku 1914 mají snahu propracovati . se k pojmu. Po
jmově vystihnouti výpočet se pokusily zejména norský trestní zákon (§ 127 odst. 3), švýcarská 
osnova (z roku HUB čl. 98, Č. 4.), rak. osnova (§ 100, 101) a bulharský trestní zákon 
(čl. 543). Definice v osnově uvedená má za podklad vzor zákona bulharského, který správně 
přihlíží ke skutečnosti, že je to funkce provádějící vůli veřejné moci, jež činí určitou osobu 
hodnou a potřebnou zvýšené ochrany. To má na zřeteli i definice osnovy, která klade váhu 
na to, že osobě chráněné byl svěřen úkol veřejné moci. Veřej-há moc přenáší provedení 
úkonu, k němuž byla sama podle zákona oprávněna ("pravomoc"), na někoho a ten jedná 
pak jako její representant. 

K Č. 15. Spor, má-li býti pokládána elektrická energie a jiná síla přírodní za movitou 
věc a .má-Ii tím zároveň s" ní býti chráněna trestním zákonem - příklad norského trestního 
zákona (§ 6), následovaný o.snovou rakouskou (§ 105) i německou (§ 12 Č. 5) - či má-li 
býti dána pod zvláštní ochranu, (Jak učinila nejnověji švýcarská osnova z roku 1918 v § 127), 
rozřešen byl v osnově tak, že bylo následováno příkladu norského trestního záltona. Se 
stanoviska kriminalistického není totiž podstatného rozdílu mezi přírodní silou, která slouží 
člověku a přinášejíc užitek je částí j~ho majetkové sféry, a mezi jinou věcí. Definice "pří
roďní síla, člověkem vyrobená nebo připoutaná" je zajisté dosti široká, aby vyhověla potřebě. 

K Č. 19. Ustanovení toto je nutno, ježto osnova respektuje rozsudky vynesené cizími 
soudy; soud republiky je však povinen tam, kde jde o účinky odsouzení, zkoumati, zda 
a do jaké míry se má toto odsouzení klásti na roveň odsouzením v republice. Věcně s tímto 
místem souvisí i ustanovení § 9 osnovy. 

Hlava II. 

Trestné ~iny. 

Oddělení první. 

Podmínky trestnosti. 

Vina. 

Ve sporu obou stěžejních zásad, na nichž může býti založena úprava trestního zákona, § 14. 
zásady odpovědnosti za vinu a zásady odpovědnosti za výsledek, ueváhala osnova přiznati 
se otevřeně a bez výhrady k zásadě uvedené na místě prvním. Nemůže! pro zákonodárce, 
jenž si je vědom svého úkolu, býti p-Ochybno, že úkolu toho, t. j. účinné ochrany právních 
statků a tím i celého právního řádu, může dosáhnouti jen tehdy, když neučiní trestnost 
činu ani výši trestu závislou na náhodném výsledku činu, nýbrž když v té příčině bude 
pokládati za rozhodnou vinu. Co vinník obmýšlel, co předvídal, aneb co předvídati měl, 

má býti měřítkem jeho trestnosti a nikoli to, ' co z činu jeho snad náhodným shlukem okol-
ností vzešlo. Nemá mu přitěžovati, že jeho čin měl náhodou následky těžší a stejně mu 
nesmí zase polehčovati, když se mu nepodařilo dosáhnouti toho, co činem svým .obmýšlel. 
Skutečný výsledek činu může býti rozhodný pro trestnost jen potud, pokud lze jej přičítati 

k vině. Jen potud lze tedy vinu měřiti skutečným výsledkem činu. 

Bude-li trestní zákon zbudován na zásadě odpovědnosti za vinu, bude i soudce, třeba 
by čerpal podnět k svému zakročení zpravidla z poruchy právních statků, . nucen nečiniti 

tuto poruchu výhradným měřítkem 'trestnosti vinníka, nýbrž zkoum'ati, nezůstala-li vina jeho 
za výsledkem nebo naopak nezůstal-li výsledek za vinou pachatelovou. 

Toto zásadné hledisko dochází v osnově už zevního osvědčení nadpisem této hlavy, 
do níž byla zařaděna všecka ustan'ovení, jež se jeví býti důsledky zásady odpovědnosti za 
vinu, zejména také ustanovení o trestání pokusu. 

Podmínkou důsledn,ého provedení této zásady arci jest, aby předem byly správně 
upraveny formy trestné viny. 

Druhy viny. 

Platné právo území dříve rakouského spokojuje se . stejně jako právo území dříve uher- § 14. 
ského s tradični biparticf forem viny: úmysl a nedbalost. Právo dříve uherské těchto forem 
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dle vzoru práva německého vůbec neupravuje. Právo dříve rakouské obsahuje Vl § 1 de
finici úmyslu, kdežto pojmové určení nedbal,?sti sluší odvoditi generalisací z definice kul
posního usmrcení a těžkého zranění obsažené v § 335 tr. z. 

Ačkoliv rozeznávání mezi úmyslem a nedbalostí je již pokrokem proti době staršÍ, 
kdy přičítán byl výsledek nehledíc k vině pachatelově, přece se ukázalo, že rozeznávání 
těchto dvou druhů viny nedostačuje. Proto vidíme, že vedle těchto dvou jaksi oficielně 

přiznaných forem se objevují ještě jiné, jichž zákonodárce sice výslovně neuznává, s nimiž 
přes to však je nucen soudce a namnoze i zákonodárce sám ve skutečnosti pracovati. Tak 
setkáváme se s vinou vědomou, jež jeví se jako jakési minus proti dolu a zase jako jakési 
plus proti nedbalosti,' se kterouž ale doktrina si celkem neví rady, má-li ji přičísti k, tomu 
či onomu druhu viny. Dále je tu obmysl, jakýsi to stupňový úmysl, jenž zpravidla určuje 
se tak, že tu výsledek je účelem činnosti trestné. Ještě výše staví se zlomyslnost, o jejíž . 
pravou podstatu vedou se tuhé spory (v. níže u úmyslu). A tak nehledíc ani k přiroze

nému rozdělení nedbalosti na vědomou a nevědomou objevuje se místo oficiálně přiznané 

dichotomie forem viny · hned několik druhů jejích, jichž podstata a hranice jsou v celku 
dosti pochybné a sporné. 

Také dospělo se k poznání, že obvyklé, většinou velmi nízké sazby trestní na kulposní 
činy nestačí k tomu, aby všecky případy vědomé nedbalosti byly stiženy trestem přiměřeně 
přísným. Toto poznání vedlo ke konstrukci úmyslu nepřím.ého (indirektního) a úmyslu even
tuálního. Neudržitelnost konstrukce úmyslu nepřímého, známého dosud platnému právu 
dříve rakouskému, je nyní obecně přiznána. · Za to úmysl eventuální jest uznáván míněním 
převládajícím v theorii i v praxi. Kdo znaje možnost škodlivého výsledku přece jedná, kdo 
tedy jedná na risiko · tohoto výsledku, ten schvaluje výsledek eventuálně, t. j. chce lej pro 
ten případ, že nastane, a jedná tudíž dolosně. Oblíbenou pak pomůckou při zjišťování 

tohoto úmyslu je známá formule Frankova, pokládající za rozhodné, zdali vinník by byl 
rovněž jednal, věda, že škodlivý výsledek jistě nastane. Jak pochybenou jest ale celá tato 
konstrukce eventuálního úmyslu, dokazuje nejlépe to, že pomocí jeho je soudci možno pro
hlásiti každé vědomě nedbalé jednání za úmyslné a to za nezměněné psychické podstaty 
skutkové, neboť lze - a v praksi skutečně tak se děje - eventuální svolení k výsledku 
spatřovati již v tom, že pachatel jednal, ač možnosti výsledku si byl vědom. 

Osnova postavila proti pestré směsici forem v platném právu i praksi užívaných, 
z větŠí části neupravených, ba ani nepřiznaných, ostře vyhraněnou tripartici: úmysl, vinu 
vědomou a nedbalost, tedy počet proti fiktivní bipartici rozmnožený, ale proti skutečnému 

počtu forem rozhodně omezený. 

I. Úmysl. 

Úmyslně jedná, kdo jedná za tím účelem, aby způsobil výsledek v zákone uvedený. 
Jak viděti, je tu úplně pominut pojem vůle nebo chtění, jenž pro svou neurčitost 

a spornost se vůbec nehodí k definování forem viny. Úmyslným označuje se ono jednáni, 
při němž bylo účelem pachatele způsobiti právě výsledek v zákoně naznačený, jinými 
slovy, při němž představa výsledku byla pohnutkou činu. V podstatě je to tedy případ 

dosud obmyslem nazývaný. 
Je to nepochybně nejintensivnější způsob viny, jemuž se žádný jiný intensitou vyrovnati 

nemůže, zejména ani ten případ, kde pachatel vÍ, že z činu jeho škodlivý výsledek jistě 

11&lstane. Neboť tu poškozuje právní statek jen proto, že jeho neporušené trvání je v cestě 

jeho vlastnímu účelu. Kdyby toho nebylo, nechal by ho netknutým. Tu tedy pachatel 
jedná, ačkoli škodlivý výsledek předvídá. Naproti tomu ten, kdo jedná úmyslně, jedná 
právě proto, poněvadž výsledek předvídá. Takový úmyslný pachatel podniká nejen vědomý, 
nýbrž přímý, obmýšlený útok na cizí právní statek; on si jej k tomu konci, třeba-li, vy
hledá a nezdaří-li se mu první pokus, obnoví pravděpodobně út9k, ať proti témuž před
mětu ať, nezáleží-li mu právě na tomto předmětu, proti předmětu jinému (zloděj, lupič). 

Zkrátka: útočník úmyslný je nejnebezpečnější. 
, Rozumí se, že k úmyslu netřeba, aby pachatel věděl, že výsledek jistě nastane, nýbrž 
stačí pouhá představa možnosti výsledku. Tím, že tato př,edstava se stala pohnutkou činu, 
nabývá právě onoho intensivního zabarvení, jímž je charakterisován úmysl. 

Platné právo zná, jak bylo již uvedeno, ještě jakýsi stupňovaný úmysl: zlomyslnost. 
Této odrůdy dolu užívá u některých dolosních činů, jako zejména u poškození věci, chtějíc 
tím, patrně označiti jakousi větší intensivu zločinné vůle. Avšak pojmové vymezení této 
odrůdy úmyslu není v zákoně samém podáno a je v theorii i v praksi velmi sporno. Jedni 
spokojují se s obyčejným úmyslem, vylučujíce nanejvýše snad úmysl eventuální, dle jiných 
se vyžaduje zvláštní škodolibost, dle judikatury nejvyššího soudu vědomí bez.právnosti 
činu. Při formulaci úmyslu zvolené 9snovou není této gradace úmyslu potřebL Stačí pro
hlásiti trestným toho, kdo úmyslně poškodí věc cizí, čímž pak postižen bude každý, kdo 
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jedná za tím účelem, aby poškodil věc, u něhož tedy představa tohoto výsledku byla 
pohnutkou činu. Jak viděti, jsou to právě případy, na které je namířena hrozba, o niž jde. 

II. Vina vědomá. 
I 

Vědomě jedná, kdo zná všecky skutečnosti, zakládající trestnost jeho činu. 
Z toho vyplývá, že náleží-li k pojmovým znakům trestného činu nějaký výsledek, je 

k vině vědomé potřebí, aby vinník věděl, že výsledek ten nastane. Nestačí, věděl-li, že vý
sledek nastati může, představoval-li si tedy výsledek toliko jako možný. To mohlo by za
kládati jen nedbalost. Od úmyslu liší se vina vědomá tím, že výsledek, jejž vinník si 
jako jistý představoval, nebyl účelem činu, nýbrž že pachatel měl účel jiný, snad trestně 
nezávadný. 

Že skutečnostmi zakládajícími trestnost činu nejsou míněny t. ř. objektivní podmínky 
trestt:Iosti, na př. reciprocita, současná trestnost činu v jiném státě (sr. § (} d, f) a j., ne
potřebovalo by snad ani zmínky; vyplývá to již z toho, že na objektivní podmínky trest
nosti vina pachatelova vůbec se nevztahuje. 

Proč , tato forma viny stojí, pokud jde o trestnost, za úmyslem, bylo odůvodněno 
svrchu. Z toho arci nijak nevyplývá, že by jednání úmyslné musilo býti odlišeno od jednání 
vědomého vždy zvláštní trestní sazbou. Někdy postačí sazba jediná postihující jak úmysl 
tak vinu vědomou. To platí zejména o dvou skupinách trestných činů, totiž o deliktech 
ohrožujících a deliktech formálních. U obou těchto skupin dostupují nesnáze, pochybQosti 
a . spory pojíci se k dosavadní konstrukci forem viny svého vrcholu. Dle konstrukce zvolené 
osnovou nečiní subjektivní stránka těchto deliktů žádných obtíží. 

Objektivní stránka (leliklů ohrožujících záleží ve způsobení nebezpečí, to jest možnosti 
poruchy právního statku. Po stránce subjektivní pak je zřejmo, že ten kdo ví, že z činnosti 
jeho takové nebezpečí vznikne, ohrožuje vědomě. U takovýchto činů je sice také myslitelný 
úmysl. Příklad: někdo chce získati odměnu za zachránění člověka a k tomu konci hodí 
jej úmyslně do vody. Ale takové případy nejsou zajisté typické, nýbrž ve skutečném životě 
dosti vzácné; také není takové jednání, jak právě ukazuje zvolený příklad, trestnější než 
ohrožení způso~ené z jiné pohnutky a stačí tudíž trestati takové případy v rámci ohrožení 
vědomého. Předpokladem jest arci, že nebylo úmyslem způsobiti poškození právního statku; 
jinak by šlo zřejmě o pokus deliktu porušujícího. 

V trestních zákonech se setkáváme s celou řadou norem, v nichž není řeči o nějakém 
výsledku, t. j. porušení neb ohrožení právního statku, nýbrž jež v podstatě se jeví pouhými 
zákazy nebo příkazy nějaké činnosti. Přestoupení takového zákazu nebo příkazu je tedy 
trestno nehledíc k výsledku. Takovými ryze formálními delikty jsou na př. smilstvo s osobou 
nedospělou nebo příbuznou, bigamie, křivá přísaha a mnoho jiných, zejména drobnějších 
deliktů. U takových trestných činů není sice vyloučeno, že se jimi porušuje neb aspoň 
ohrožuje nějaký právní statek; ale takové porušení neb ohrožení není pojato mezi po
jmové znaky činu a není tedy rozhodno, zda-li ve skutečnosti k němu došlo, jinými slovy: 
zákon pokládá každým přestoupením takového zákazu nebo příkazu právnÍ' statek normou 
chráněný za ohrožený. Vinník tu jedná vědomě, když zná všecky skutečnosti zakládající 
trestnost činu, když tedy . v hořejších případech vi, že dívka je dosud nedospělou, že 
první manžť-Iství dosud trvá, že přísahou potvrzuje nepravdu atd. Vinník musí věděti 

jistotu; pouhé vědění možnosti nestačí, to náleží do území nedbalosti. Úmysl není ani tu 
vyloučen. Příklad: někdo chce souložiti právě jen s nedospělými. Ale i takové případy 
jsou dosti vzácné a rozhodně ne typické. I zde lze tedy vystačiti s trestní hrozbou stíhající 
vinu vědomou. 

Bylo by ard protismyslno, aby jednání úmyslné nebylo trestné, je-li trestné jednání 
vědomé, a aby nebylo aspoň tak trestné jako toto. Proto je třeba výslovného ustanovení, 
že jednání úmyslné, není-li naň v zákoně ustanov~n zvláštní trest, je trestné tak jako jednání 
vědomé. Tím je zároveň dosaženo té výhody tecI1nické, že, má-li tatáž trestní hrozba platiti 
pro jednání úmyslné a vědomé, může býti omezena na jednání vědomé. 

III. Nedbalost. 

Nedbale jedná, kdo zanedbá opatrnosti, k níž je povinen nebo které je podle okolností 
potřebí, ať mu je známo-, že z činu jeho může vzejíti výsledek v zákoně uvedený (hrubá ne
dbalost), či at mu to známo není. 

Jak z této definice patrno, záleží podstata nedbalosti v zanedbání náležité opatrnosti. 
Pojem opatrnosti, vyskytující se také v právu občanském, není z nejurčitějších, ba sluší 
otevřeně přiznati, že nějakého vyhraněného pojmového určení ani nepřipouští. Větší pevnosti 
nabývá toliko tam, kde míra potřebn~ opatrnosti určena výslovnými předpisy, jimiž se určitá 
jednání neb opominutí jako nebezpečná výslovně zakazují. To má osnova v prvni řadě na 
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mysli mluvíc o opatrnosti, k níž jednající je povinen. Ale povínnovaná míra opatrností / 
může vyplývati také z převzatého závazku. Jinak řídí se dle uznaných poznatků vědeckých 
i jinakých p~avidel ,životních a kde takových není, dle poměrů, za kterých jednaní bylo vy
konáno, hledíc k všeobecným zkušenostem životním. To je vyjádřeno slovy: "opatrnost, 
které je podle okolností potřebí". 

Jak z uvedeuého patrno, je míra. nedbalosti takto stanovena způsobem objektivnlm, 
t. j. pro každého platným. Tím aie není řečeno, že by za určitých okolností nemohla tato 
míra býti posunuta výše, . jinými slovy, že by nemohla býti žádána opatrnost zvýšená. Té 
budeme zajisté žádati od lékaře nebo jiného odborníka, pokud jde o výkon povolám. Ale 
měřítko zůstává . tu potud objektivním, že této zvýšen'é opatrnosti žádáme od každého, kdo 
takové povolání vykonává. 

Proti tomuto . měřítku objektivnímu se namítá, že se příčí právnímu citu žádati od 
člověka podprůměrné inteligence nebo ' vůbec stíženého psychickým defektem téže míry 
opatrnosti jako od člověka normálního rozumu. Námitka tato není odůvodněna. Vždyť bychom 
pak musili důsledně snížiti tuto míru také pro toho, kdo jedná v rozčilení nebo v jiném 
afektu, nevyjímajíc ani zlosti, hněvu a t. d. Jak povážlivé by bylo takové ustanovení, je na 
jevě. Znamenalo by, že od míry opatrnosti, kterou uznáváme všeobecně za potřebnou k účinné 
ochraně právních statků, upouštíme, když jednající je hlupec nebo rozčilen nebo jedná ve 
zlosti a p. Arci nemají takové psychické defekty, trvalé nebo přechodné, zůstati nepo
všimnuty při úvaze o trestu a podle okolnosti ani při zodpovídání otázky viny. To však 
náleží do jiné oblasti; jdeť tu zřejmě o otázku příčetnosti nebo zmenšené příčetnosti stejně 

jako při úmyslu a vině vědomé . . 
Naznačeným vztahem k opatrnosti povinné nebo potřebné je vlastně pojem nedbalosti 

vyčerpán. K pojmu jednání nedbalého není potřebí výsledku a to 'lni poruchy ani ohrožení 
právního statku; také delikty ryze formálné mohou býti spáchány z nedbalosti. Nebylo 
by tudíž zásadně potřebí ani v pojmovém určení nedbalosti zabývati se psychickým vzta
hem vinníka k výsledku. Činí-lí to osnova přece, děje se tak jednak za tím účelem, aby 
soudce byl upozorněn na možnosti, o které tu jde, jednak také proto, poněvadž těchto 

možností lze vhodně využíti k zákonodárným účelům. 
\ Je totiž možno, že nedbale jedn"ající předvídal možnost škodlivého výsledku anebo že 

této možnosti nepředvídal. Tyto dvě odrůdy nedbalosti označují se zpravidla jako nedba
lost vědomá a nevědomá. Osnova zvolila pro nedbalost vědomou odlišnou terminologii: 
hrubá nedbalost. Výraz hruba nedbalost byl do nedávna vlastní právu občanské'mu; do 
trestních zákonů dostal se - snad jen mimoděk a rozhodně bez zevrubné úvahy - teprve · 
v poslední- době (srovnej čl. III § 58 čís. 2. řádu volení do poslanecké sněmovny ze dne 
29. února 1920, čís. 123 sb. z. a n., § 79 ústavní listiny, § 4. posl. odst. zákona ze dne 
18. března 1920, čís. 188 sb. z. a n. o stíhání podloudného vývozu předmětů do ciziny). 
ZvoHvši toto pojmenování chce osnova vyvarovati směšování vědomé viny a vědomé ne
dbalosti, k němuž by podobnost výrazu mohla sváděti. Jde tedy jen o otázku termino
logickou. Zdali bude třeba i pro nedbalost nevědomou zvoliti technické pojmenování v zá
koně samém, ukáže se při úpravě části zvláštnÍ. 

Bylo velmi často na to ukazováno - a to týká se netoliko našeho práva - že 
leckteré trestní hrozby, stíhající jen úmyslné spáchání činu, nejsou dostatečnou ochranou 
pro právní statky, jež jimi mají býti chráněny, a že se jeví tudíž potřeba za ' zvýšením této 
ochrany rozšířiti trestnost porušení neb ohrožení právních statků, o něž jde, za oblast 
jednání úmyslného. Tato potřeba je tím větší, když osnova vtělila k nedbalosti také dosa
vadní - arci jak výše ukázáno velmi pochybné - území dolu eventuálného. I je zajisté 
vítáno, když oním odlišením hrubé nedbalosti od nedbalosti nevědomé je dosaženo, že 
netřeba rozšířiti trestní normy, o které jde, na celou oblast nedbalosti, nýbrž že možno 
prohlásiti za trestnou toliko nedbalost hrubou. To znamená, že zákonodárce žádá, aby se 
zdržel nebezpečného jednání pod trestem aspoň ten" kdo nebezpečnou povahu jeho zná. 
To je stanovisko, jež u mnohých ' deliktů jest úplně odůvodněno, mají-li právní statky, o něž 
jde, býti dostatečně chráněny. Zakazuje-li na př. zákon necudnosti s nedospělými, je zajisté 
oprávněn žádati, aby ,se zdržel takových činů nejen ten, kdo jistě věděl, že jde o osobu 
nedospělou, nýbrž i ten, kdo si byl vědom možnosti toho. A namítne-li se snad, že to je 
změna v neprospěch pachatele proti platnému právu, sluší ukázati na to, že tyto případy 
byly dosud trestány pod značkou dolu eventuálného jako úmyslné, tedy plným trestem činu 
dolosního, kdežto nyní bude lze hrubou nedbalost stíhati mírnější sazbou trestní, a že by 
šlo mnohem dále, kdybychom chtěli tu vyloučiti' z trestnosti - podle vzoru § 65 rakouské 
osnovy o " trestání mládeže z roku 1917 - toliko omyl omluvitelný, což by znamenalo, že 
se tresce i nedbalost nevědomá. 

U deliktů ohrožujících vyskytuje se jakási úchylka, jež vyplývá z objektivní stránky 
těchto trestných činů, záležející ve způsobení nebezpečí. Poněvadž totiž rozdíl mezi nebezpečím 
(= možnost poruchy) a možnosti nebezpečí .( = možnost možnosti poruchy) prakticky mizí, 
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sp1ývá tu hrubá (vědomá) nedba10st s vlnou vědomou, takže z nedbalosti zbude jen 
nedbalost nevědomá. To však je ~ hlediska zákonodárné techniky výhodou, poněvadž 

uvedené dvě možnosti neliší se ani trestností tak, aby bylo žádoucno je trestní sazbou 
rozlišovati. 

U přestupků dosaženo technického zjednodušení ustanovením, že se tresce vždy také 
jednání nedbalé, neobmezuje-li zákon trestnost výslovně na jednání úmyslné nebo vědomé 
(§ 2 přest. zák.). ' 

Těž Š i v ý s led e k. 

Z odpovědnosti za vinu, kterou, jak bylo svrchu uvedeno, osnova pnJ1ma za § 15. 
vůdčí zásadu, vyplývá, že výsledek z činu povstalý nemůže býti výhradným měřítkem 

trestnosti pachatele, nýbrž jen potud, pokud byl zaviněn. Spojuje-li tedy zákon s těžším 
výsledkem přísnější sazbu trestní, nepostačuje k tomu, aby této sazby bylo užito, již to, 
že te~to výsledek z činu "povstal, nýbrž sluší žádati, aby se naň vztahovalo také zavinění 
pachatele. . 

Platnému trestnímu právu známá kategorie trestných činů "kvalifikovaný.ch výsledkem", 
t. r. takových, při nichž' vyšší sazba se pojí přímo k těžšímu následku z činu povstavšímu, 
nehledíc naprosto k momentu viny, musí v novém právu úplně zmizeti. Nelze přece dopu
stiti, aby na př. pro toho, kdo chtěje druhého udeřiti holí nešťastnou náhodou mu vyrazí 
oko, platila táž trestní sazba, jako pro toho, kdo jinému úmyslně vypíchne obě oči. jef 
zřejmo, že mezi zaviněním obou těchto pachatelů je takový ohromný rozdíl, že nemůže vůbec 
býti vystižen v mezích téže sazby trestní. . 

Naproti tomu je myslitelno a také přípustno, aby zákon hledě k těžšímu výsledku se 
spokojil s lehčím stupněm viny, než jest onen, jehož vyžaduje základní trestný čin. Nepříčí 

se zajisté nikterak idei spravedlnosti, aby těžší výsledek povstavší z úmyslného činu byl 
přičítán pachateli i tehdy, když toliko věděl, že takový výsledek z jeho činu povstati může. 
Neboť žádáme-li, aby v tomto případě se zdržel takového jiným nebezpečného jednání 
ten, kdo koná něco jinak trestně nezávadného, lze toho tím spíše žádati od toho, kdo páše 
čin pod trestem zapověděný. To znamená jinými slovy, že přísnější sazby, stanovené pro 
případ těžšího výsledku, lze užíti i ml toho pachatele základního deliktu úmyslného nebo 
vědomého, jenž takový výsledek zavinil hrubou (vědomou) nedbalostí. 

Úvahy zasluhuje, nedoporučovalo-li by se spokojiti se v takových případech nedba
lostí vůbec, tedy i nedbalostí nevědomou. Pro to zdá se mluviti důvod právě uvedený, že 
trestáme-li pro takovou nedbalost toho, kdo nečiní nic trestného, neměla by taková ne
dbalost prominuta býti ani tomu, kdo se jí dopustí páchaje 'trestný čin. To je zcela správno, 
předpokládáme-li, že nedbalé jednání v tomto směru zakládá samostatný čin trestný. Potom 
všal( lze vystačiti se zásadami o trestání deliktů se sbíhajících, zejména když v této příčině 
byla přijata zásada zostření. Neboť potom trestní sazba 'se zvyŠuje sama sebou. 

Vůbec pak lze uvedených zásad o ukládání trestu při souběhu trestních zákonů s vý
hodou užíti v těch případech, kde způsobení těžšího výsledku samo o sobě zakládá trestný 
čin. Tím ušetří si zákonodárce četné normy stanovící přísnější sazby u jednotlivých trest
ných činů pro případ těžších výsledků. Zvláštních sazeb bude potřebí toliko tam, kde uve
dené zásady nedostačovaly, a tam, kde. způsobení těžšího výsledku samo o s'obě vůbec není 
trestno. V takových případech pak má přísnější sazba platiti buď toliko tehdy, když způsob 
viny vyžadovaný k deliktu základnímu se vztahuje také na těžší výsledek anebo již také 
tehdy, když je možno vinníku, hledíc k tomuto těžšímu výsledku, přičítati aspoň hrubou 
(vědomou) nedbalost. Má-Ji platiti to či ono, musí býti předmětem zralé úvahy zákonodárce 
při úpravě části zvláštní a mu~í býti výjádřeno zevně formou příslušného ustanovení, v prvním 
případě osobní ("kdo ~působil .... "), v druhém případě neosobní (" vzniklo-li z činu .... "). 

Ohrožen i. 

Netrestáme-li pachatele za těžší výsledky nezaviněné, vyžaduje důsledné provedení § 16. 
zásady odpovědnosti za vinu zase na druhé straně, aby ten, jehož činem bylo způ
sobeno nebezpečí poruchy . právního statku trestní normou chráněného, nezůstal bez 
trestu jen proto, že škodlivý výsledek čirou náhodou byl odvrácen. Takové jednání nechati 
bez ' trestu z té příčiny, že náhodou nic se nestalo, bylo by kriminální politikou velmi 

. krátkozrakou, nehodnou 'zákonodárce, jehož předním úkolem i účelem je chrániti právní 
statky před poruchami. Proto trestáme-li " u činů úmyslných pokus, a to, jak níže bude 
odůvodněno, zásadně jako čin dokonaný, je zcela důsledno, když u činů vědomých i ne
dbalých ohrožení právního statku, t. j. uvedení jeho 'v nebezpečí poruchy, klademe na rov~ň 

. skutečné poruše jeho. Pravda sice, že nebezpečí poruchy právních statků je spojeno s celou 
řadou obvyklých jednání lidských, jež nikomu nenapadne proto prohlašovati za trestná. 
Strojvedoucí na parostroji, horník pracující v dolech nebo dělník v továrně na třaskaviny, 
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ti všichni jsou zajisté v nebezpečí d1e okolnosti ve1mi značnem a přece nebude nikdo 
chtíti toho, kdo je postavil na toto místo, poháněti k trestné odpovědnosti. Jde! tu o jednání 
právním řádem dovolená, ' jež jsou beztrestná, a to i v tom případě, když by z nich po
rucha skutečně vzešla. To vyplývá ze zásady vyslovené v § 20. Toliko kdyby byla pře
stoupena míra nebezpečí dovolená nebo sociálnímu účelu přiměřená a způsobeno tak 
nebezpečí větší než normální, na př. kdyby zaměstnavatel uvedených osob opominul 
učiniti bezpečnostni opatření nutná nebo dokonce snad výslovné nařízená, bude za to 

. odpověden. ' I 

Aby nebylo třeba v každém jednotlivém ustanovení, jež stíhá trestem ohrožení právního 
statku, výslovně vyt)'rkati, že platí také pro případ nastalé poruchy, doporučuje se vyslo
viti tuto zásadu v části obecné, arci s výhradou úchylek u jednotlivých trestných činů vý
slovně stanovených. 

Pokus. 

§ 17. Dalším důsledkem z~sady, že trestnost činu se určovati nemá výsledkem činu, nýbrž 
vinou pachatele, je trestnost pokusu. 

Zákonná úprava pokusu staví zákonodárce především před spor mezi theorii subjek
tivní a theorif objektivní, spor vrcholící v otázce, možno-li spokojiti se ke trestnosti pokusu 
s jakýmkoli jednáním, v němž dostatečně se projevilo opravdové rozhodnutí k trestnému 
činu} či sluší-li žádati jednání kvalifikované určitými objekhvními znaky. 

, K pokusům určiti takové "pokusné jednání" znaky objektivními sluší zajisté počítati 
formulaci platného trestního zákona z roku 1852, jenž žádá k trestnosti pokusu' "jednání 
ke skutečnému vykonání ,vedoucí", formulaci narážející ihned na námitku, že jednání při 

pokusu nevede objektivně v žádném případě ke skutečnému vykonání, ano by jinak 
I 

nemohlo zůstati při pouhém pokusu. Formulace francouzského práva, dle kteréž je znakem 
pokusu, že počato bylo s' prováděním (commencement d'éxecution), tedy při pokusu vraždy, 
že počato bylo s vražděním, při krádeži, že počato bylo s odnímáním věcí z držení jiného 
atd., vede k pojmu pokusu s hlediska kriminálně politického příliš úzkému, jenž pomíjí a 
nech,ává tudíž bez , trestu řadu pokusných činností, jež nelze pokládati ještě za počátek 
provádění, kteréž ale přece podle obecného \právního přesvědčení by neměly zůstati bez
trestnými, na př.· činnost toho, kdo v úmyslu zlodějském vlezl oknem do cizí místnosti a 
dokonce snad již vypáčil pokladnu, ale dosud věcí, jež chce vzíti, se nedotknu!. 

Z objektivních formulací pokusu zbývá ona, jež vyžaduje k jeho trestnosti jednání 
'objektivně nebezpečného} t. ' j. takového, které dle obecného úsudku je s to, aby způso": 
bilo výsledek. P (oti této formulaci staví se námitka, že pak by bylo beztrestným pokusné 
jednání, které ne sice dle obecného úsudku, nýbrž jen dle zvláštních vědomostí pachatele 
může vésti ke způsobení výsledku v zákoně naznačeného. Tato formulace jest ale pováž1ivou 
ve ' svých důsledcích zejména, pokud jde o trestnost pokusu nezpůsobilého. Vedef důsledně 
k beztrestnosti pokusu absolutně nezpůsobilého, bez rozdílu, ať jde o nezpůsobilý předmět 
neb o nezpůsobilé prostředky. Neboť je nepochybno, že nelze pokládati za objektivně, t. j. 
vedle obecného úsudku nebezpečné ani jednání, jež směřuje proti předmětu, na němž trestný 
čin, o který jde, nemůže býti spáchán za žádných okolností, aniž jednání, při němž užito 
bylo prostředků, jimiž nemůže býti za žádných okolností způsoben výsledek v zákoně 

uvedený. Zákonná úprava pokusu podle tohoto mínění vedla by k důsledku, že je bez
trestným jak onen kapesní zloděj, který sáhl do kapsy náhodou právě prázdné, tak i onen 
úkladný vrah, z jehož zbraně někdo jiný vyňal bez jeho vědomí náboj, nebo jemuž 
byl podstrčen místo jedu neškodný prášek. Beztrestným byl by také onen zvrhlý syn, 
jenž nemoha se dočkati dědictví, úkladně vraždí otce na pohled spícího, bylo-li potom 
zjištěno, že otec krátce před činem zemřel záchvatem mrtvice, že tedy zvrhlý syn "vraždil 
mrtvolu". To ale jsou vestr,ěs činy, jež nemůže beztrestnými nechati zákonodárce vy
tknu vší si za úkol účinnou ochranu právních statků před útoky Uqí pro ně nebezpečných. 
Má-li toho býti dosaženo, pak nelze čekati s trestem, až takový nebezpečný člověk se 
pokusí provésti svůj úmysl po druhé s větším štěstím. To byla by kriminální politika velmi 
krátkozraká. 

I Všem těmto námitkám, jež činiti lze různým objektívním formulacím pokusného jed
nání, vyhnou se ti, kdož zásadně ~e spokojí k trestnosti pokusu s jakýmkoli jednáním, 
pokud jím dostatečně se projevuje opravdové rozhodnutí pachatele k trestnému činu. Arci tato 
subjektivní theorie vyvolává opět námitku, že vede k pojmu pokusu příliš širokému, ježto 
by pak mohla býti pQkládána za pokus také jednání od dokonání ještě velmi vzdálená, 
jako opatřování si nástrojů, vyhlížení příležitosti k provedení trestného činu a podobná 
přípravná jednání, když by jen soudce ve skutečném případě viděl v nich dostatečný projev 
zločinného rozhodnutí. To bylo by sice s hlediska této theorie zcela důsledné; z důvodů 
kriminálně politických však se doporučuje přece jen omeziti trestnost takových přípravných 
jednání na trestné činy zvláště nebezpečné. 
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tyto úvahy ukazují zákonodárci správnou cestu, již by měl zvoliti při úpravě pokusu; 
doporučuje se spokojiti se zásadně s každým jednáním, jímž se projevuje dostatečně, t. j. 
měrou nepřipouštějící vážných pochybností opravdové rozhodnutí k trestnému činu; však 
při tom sluší však výslovně stanoviti beztrestnost jednání přípravných, vyjímajíc případy 

v zákoně výslovně uvedené. Poněkud kasuistická úprava ustanovení týkajícího se příprav
ných jednání byla zvolena úmyslně; máť, hledíc k obtížím přesného pojmového určení pří
pravného jednání a jeho ostrého vymezení od pokusu, tu výhodu, že jednak odstraňuje 

veškery pochybnosti v příčině · jednání výslovně uvedených (opatřování prostředků a vy
hlížení příležitosti) a že zároveň se těmito příklady podává soudci návod k řešení jiných po
chybných případů sem náležitých, jež v té příčině se mohou vyskytnouti. 

Zvolená formulace pokusu má také tu výhodu, že mizi rozdíl mezi pokusem relativně 
a absolutně nezpůsobilým, jenž, jak známo, vede v prak si často k pochybnostem i sporům 
těžko řešitelným. Dle této úpravy jest i pokus absolutně nezpůsobilý zásadně trestný; zejména 
byl by . v případech svrchu uvedených trestným jak onen zloděj /lovící v prázdné kapse, 
tak i · onen zvrhlý syn vraždící otce domněle živého, ve skutečnosti však mrtvého. A to je 
zajisté plně odůvodněno, jak kriminálně politicky nebezpečností takových individuí, tak 
i s hlediska právní dogmatiky, poněvadž pro trestnost pokusu musí při správném jeho 
pojetí býti lhostejno, který. z pojmových znaků trestného činu není uskutečněn. 

V některých zákonodárstvích a osnovách bývá výslovně vyňat z trestnosti případ, když 
ku provedení zločinu užito bylo prostředků pověrečných aneb jiných naprosto nezpůsobilých 
prostředků svědčících o hrubé neznalosti zákonů přírodních (pokus vraždy vymodlením 
S:mrti, zažehnáním a p.). Formulace zvolená osnovou činí takové výslovné ustanoven~ zbytečným; 
neboť sotva se nalezne ·soudce, který by chtěl takové jednání pokládati za "dostatečný projev 
vážného rozhodnutí zločinného". 

S hlediska theoretického sluší pokládati pokus za možný nejen u činů úmyslných 
a vědomých, nýbrž I také u činů kulposních. Příklad: stavitel dá nahnilé trámy dopraviti 
na staveniště a nářídí, aby se jich při stavbě užilo; náhodou se dostavivší dozorčí orgán 
to zamezí. S hlediska kriminálně POlitického nejeví se však žádná naléhavá potřeba trestati 
v takových případech, nenastalo-li takové skutečné ohrožení, jež samo již v zákoně je 
,prohlášeno za trestné. Proto se doporučuje vyloučiti výslovně trestnost pokusu u deliktů 
kulposních. 

Podle zásady minima non turat praetor je vhodno upustiti také od trestání pokusu, 
pokud jde o trestné činy významu nepatrného, tedy o přestupky lehčího rázu. Proto má 
zásadně býti trestným pokus jen u přestupků trestných vyšším stupněm vazby, t. j. vazbou 
od čtrnácti dnů do šesti měsíců. Naproti tomu sluší pokus u zločinů a přečinů trestati bez 
výjimky; činiti tu rozdíl mezi přečiny podle výše trestní sazby po příkladu některých záko
nodárství a osnov, je při náležitém roztřídění trestných činů neodůvodněno a činilo by 
hledíc k dělidlu mezi zločiny. a přečiny zvolenému v osnově i technické obtíže. 

Základní myšlénka, na níž spočívá trestnost pokusu, že totiž pachateli nemá polehčo
vati, zůstal-li výsledek náhodou za jeho úmyslem, vede k dalšímu důsledku, totiž že trestnt 
sazba zákonem stanovená na čin dokonaný má zásadně platiti také pro pokus. Stanovisko 
některých zákonů a osnov, dle něhož se pokus tresce vždy mírněji, t. j. dle mírnější 
trestní sazby, nelze s kriminálně politického hlediska nijak odůvodniti. Má čin vrahův býti 
mírněji . trestný snad proto, že se umění lékařskému podařilo zraněného zachovati při 

životě? Že zůstalo při pokusu, může při správném nazírání býti okolností 'polehčující při 
vyměřování trestu vnitř zákonné sazby, a i to jen potud, pokud ukazuje na menší intensitu 
zločinného rozhodnutí pachatelova, tedy Ila meáší míru jeho zavinění a jeho nebezpečnosti 
pro právní řád. Toto stanovisko lze přijmouti bez omezení tím spíše, když osnova vylu
čuje zásadně trest smrti a klade vedle trestu doživotního žaláře výběrmo dočasný trest 
na svobodě. 

Beztrestnost pokusu, od něhož vinník dobrovolně ustoupil, netřeba odůvodňovati hledíc 
k jednotnému názoru vědy přijatému ve všech novějších trestních zákonech i osnovách. 
Znak dobrovolnosti ustoupení podržen proti formulaci švýcarské osnovy, která prohlašuje 
za rozhodno, že vinník ustoupil z vlastního popudu, neboť při této formulaci by mohla 
býti vyloučena 'beztrestnost pachatele, jenž upustil od dokonání na pře na domluvu, 
tedy z podnětu někoho jinéh.o, což by zajisté nebylo správné. Za dobrovolné mohlo by 
však býti pokládáno také ustoupení, jež se stalo z té příčiny, poněvadž vinník se dověděl, 
. že čin jeho byl odhalen. Beztrestnost v tomto případě by nebyla odůvodněna a proto 'sluší 
ji výslovně vyloučitL Při zvolené v té příčině formulaci "nebo z té příčiny, poněvadž čin 
jeho vyšel na jevo", rozumí se samo sebou, že nerozhoduje objektivní skutečnost, že čin 
vyšel na jevo, nýbrž subjektivní moment, zda-li pachatel o tom věděl. Známá kontroverse, 

. stačí-li k vyloučení dobrovolnosti ustoupení překážka toliko subjektivní, t. j. taková, kterou 
pachatel pokládal omylem za nesnadno překonatelnou, řešena je výslovně ve smyslu při
svědčivém. 

11 
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Protože zákonodárný motiv pro beztrestnost pachate1e při dobrovolném ustoupeni je 
ten, že vinníku má býti usnadněn obrat, poku.d nedošlo k poruše právních ' statků, sluší 
pokládati za rovnocenné dobrovolnému ustoupení, jestliže vinník, jenž k dosažení výsledku 
již vykonal vše, co k tomu konci vůbec vykonati mohl (pokus ukoncený), potom z dobro
volného rozhodnutí výsledek ještě včas odvrátil nebo zamezil. Proto i taková činnost, potka
la-li se s úspěchem, má dle zákona míti za následek beztrestnost pokusu. Stát zříká se tu 
svého Íi"estního práva ve prospěch účinnější obrany právních statků. Zůstala-li snaha 
vinníka směřující k odvrácéní výsledku bezúspěšnou, může to míti toliko význam okolnosti 
polehčující. Připustiti také v ·tomto případě beztrestnost vinníka se nedoporučuje, ano by 
to vésti mohlo k tomu, že by mnohý zločinec se snažil na oko odvrátiti výsledek svého 
činu, jen aby se vyhnul ostří zákonného trestu. 

Jestliže pachatel dobrovolně ustoupil od dokonání neb odvrátil výsledek teprve v době, 
když už vykonal něco, co I je trestno ' jako jiný čin dokonaný, na př. když v úmyslu vra
žedném už těžce zranil, zůstává pro toto jednání trestným. To je vyjádřeno v osnově obratem 
"pro pokus . .. není trestný ten ... " 

Vše, co tu bylo řečeno o pokusu, platí s příslušnými změnami také o přípravném 
jednání, pokud je v zákoně výslovně prohlášeno za trestné. 

o myl. 

I. Omyl skutkový II 

§ 18. Z odpovědnosti za vinu, která je vůdčí zásadou osnovy, vyplývá samo sebou, že, 
nesouhlasí-li představa, kterou vinník si učinil o okolnostech čin jeho provázejících, se sk u
tečr! ostl, sluší jej posuzovati nikoli dle této skutečnosti, nýbrž dle obrazu, jejž si o ní utvořil. 

Že nelze vinníku přičítati k úmyslu nebo k vině vědomé ty skutečnosti, kterých neznal, 
vyplývá z pojmu těchto forem viny samo sebou stejně, jako plyne z pojmového určení 
nedbalosti, že takový omyl může se zakládati právě na nedbalosti vinníka a že je tudíž 
za tuto nedbalost odpovědný, ačli ovšem nedbalé jednání hledíc k právnímu statku, o který 
jde, je prohlášeno za trestné. Stejně jest ustanovením o přičítatelnosti těžších následků činu 
rozřešena zároveň i otázka, jaký význam sluší přikládati omylu, pokud jde o takové těŽŠÍ 
následky. 

Pro uvedený případ nebylo by tedy vlastně ani potřebí výslovného ustanovení zá
konného o významu omylu. Avšak takového ustanovení je zapotřebí v případě opačném, 
totiž představuje-li si vinník okolnosti, které ve skutečnosti nejsou, a zároveň v případě 

složeném v podstatě z obou předcházejících, představuje-li si totiž okolnost některou jinak 
než ve skutečnosti je, na př. pokládá-li člověka mrtvého za živého, strom za člověka, 
věc ztracenou za ukradenou atd. ' 

Osnovy přijímají namnoze výslovné ustanovení v tomto smyslu, že čin sluší posuzovat 
dle toho, co vinník si představoval, ale, řídíce s~ míněním ve vědě převládajícím, omezují 
toto ustanovení ' na ten případ, když toto posouzení je pro vinníka příznivější. Toto omezení 
však zřejmě se příčí zásadě odpovědnosti za vinu přijaté osnovou a vede k beztrestnosti 
pokusu na předmětě nezpůsobilém, tedy k beztrestnosti onoho kapesního zloděje lovícího 
v kapse náhodou prázdné i k beztrestnosti onoho zrůdného syna, jenž vraždí otce domněle 
živého. Neboť i tu jde přec o omyl vinníkův. Kdyby tedy svrchu uvedené omezení bylo 
přijato, pak by zůstala beztrestnou celá řada osob na výsos~ nebezpečných pro právní řád, 
jež osvědčily zločinný úmysl svůj Z'cela zřejmě činem, beztrestnou jen proto, poněvadž 
poměry, za kterých jednaly, se náhodou neshodovaly s představou, kterou si o nich uči-. 

nily. Přijal-li někdo věc 4-kradenou v domnění, že je nalezena, byl by trestný pro utajení 
(dosud pro podvod dle § 201 C), poněvadž posouzení jeho činu podle jeho nesprávné 
představy je v jeho prospěch. V opáčném případě, utajil-li věc nalezenou pokládaje ji za 
ukradenou, byl by beztrestný; neboť čin jeho nemohl by býti posuzován podle jeho před
stayy jako podílnictVÍ, / ano by to bylo v jeho neprospěch, a podle skutečnosti jako utajení 
proto ne, poněvadž skutečnost, že věc byla nalezena, byla pachateli neznáma. 

Všem těmto důsledkům kriminálně politicky tak povážlivým lze se vyhnouti jedině 

Hm,. přijme-li se beze všeho omezení zásada, že čin má býti posouzen dle představy pachatele 
vždy, tedy i když by to bylo v jeho neprospěch. 

Výslovného zákonného ustanovení o skutkovém omylu je dále třeba k tomu konci, 
aby byl správně vystižen případ, kde pachatel omylem má za to, že tu je nějaký důvod 
vylučující trestnost jeho činu, na př. když někdo útok učiněný naň žertem pokládá za 
vážnÝ a odrážeje jej útočníka zraní neb usmrtí (obrana putativní). Toto jednání bude dle 
zásady výše uvedené beztrestné právě do té !Díry, jako by se věc měla skutečně tak, jak 
si domněle napadený představoval, podle okolností bude tedy trestný pro vykročení z mezí 
obrany. Je-li omyl jeho neomluvitelný: bude trestán pro jednání nedbalé. 
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II. Omyl 'trestně právnf. 

Větší obtíže než správné posuzování omylu sk.utkového způsobuje otázka, jaký význam 
sluší přikládati omylu právnímu. Předem tu jde o to, jak sluší' hodnotiti omyl o právu 
trestním, tedy případ, když pachatel vůbec nezná ustanovení zákona, jež porušuje, nebo si 
je nesprávně vykládá. Platný trestní zákon dříve rakouský má výslovné ustanovení, že nezna
lostí trestního zákona nemůže se nikdo omlouvati (§ 3, § 233). Tato zásada se fheoreficky 
odůvodňuje tím, že ustanovení trestního zákona nelze pokládati za součástku skutkové pod
staty, tedy za takovou skutečnost světa vnějšího, již by pachatel musil znáti, aby mu mohl 
býti přičítán úmysl nebo vina vědomá; kriminálně politicky tím, že působnost norem, vydaných 
k účinné obraně právních statků v zájmu veřejném a k udržení řádu ve státě, nemůže 
záviseti na tom, zdali jednotlivý občan tyto normy ' zná či-li nic, prakticky pak tím, že při
puštěním omluvy: "neznal jsem přestoupeného zákona trestního" by byla otevřena brána 
výmluvě obviněného na tom založené a nutila by soud zabývati se touto obranou v pří-

. padec~ ' tak četných, že by tím bylo ochromeno trestní soudnictví a otupeno ostří zákona 
na ~kor účinné ochrany právních statků, jíž má sloužiti. 

Dále padá na váhu, že větším dílem jde o činy, o nichž člověk průměrné intelektuální 
i 'morální úrovně nebude v pochybnosti, že jsou nedovolené neb aspoň sociálně škodlivé. 
Proto je zcela důvodno, vychází-li zákonodárce z presumpce, že vinník věděl aneb aspoň 
při normální dbalosti věděti mohl a ~ěděti měl, že páše něco nedovoleného, bezprávného, 
ž.e tedy porušuje právní řád. Zda věděl také, že čin jeho je prohlášen za trestný, 
nebo dokonce zdali čin správně subsumoval pod ustanovení trestního zákona, nepadá 
na váhu. 

Podle toho rozumí se zásada, že neznalost trestního zákona neomlouvá sama sebou 
a netřeba ji v zákqně výslovně vytyčovati. 

Co tu řečeno, platí však jen o hrubších proviněních, tedy takových, jež zákon tresce 
aspoň jako přečiny. Jinak pokud jde o činy lehčího rázu, o přestupky. Tvrditi také tu, že 
to jsou činy, jichž nedovolenost každý sám od sebe poznati může, jako to činí § 233 tr. z., 
bylo by naivní. Kdo může znáti celé to množství drobných deliktů, nyní' málem již pro 
znalce nepřehledné, jež zejména v poslední době bylo uznáno za žádoucí prohlásiti za 
přestupky trestné soudem? Je příznačné, že v Německu · bylo za světové války pomýšleno 
na to, aby zřízena byla zvláštní poptavárna (Auskunftstelle), kde by bylo možno se informovati 
o tom, je-li nějaké zamýšlené jednání trestné či-li nic. Tu je zajisté správné zaujmouti stano
visko mírnější a dá-li se dokázati, že vinník neznal ustanovení, jež svým činem porušil, 
připustiti, aby mohl býti trestán mírněji dle uvážení soudu, a je-li jeh o neznalost omluvitelná, 
aby soud mohl od potrestání vůbec upustiti. Tato shovívavost je tím spíše možna, ano celé 
soudnictví o přestupcích má spíše ráz soudnictví správního a není vyloučeno, že jednou 
bude skutečně včleněno do této oblasti. 

Ale ani pokud jde o zločiny a přečiny, nelze popírati, že mezi vědomým a nevědomým 
přestóupením zákona může býti podstatný rozdíl v trestnosti činu, ba že mohou nastati 
případy, jež přímo volají po úchylce od plné přísnosti zákona. Obyvatel odlehlého ostrova, 
jehož zákon dává otci právo nad životem vlastních dětí, cizinec, v jehož vlasti nestíhá se 
homosexualita neho chrání se pohlavní integrita dívek jen do věku nižšího než u nás, octne 
se pojednou v našem státě a proviní se proti našemu trestnímu zákonu, nemaje ani potuchy 
o tom, že páše něco nedovoleného. Má i ten býti stižen plným ostřím zákona a nemá 
soud míti možnost, aby Čin jeho posuzoval shovívavěji? A stejné hledisko mělo by se 
uplatniti zajisté tam, kde někdo hledě ke zvláštnímu nějakému poměru mylně měl za to, že 
k činu jest oprávněn a že tudíž jeho čin se nepříčí právnímu tádu. 

To ukazuje jasně potřebu normy, jež by v takových případech umožnila zmírnění 
trestu podle volného uvážení soudu. Podmínkou je, že pachatel se domníval, že čin jeho 
nepórušuje právního řádu a že toto domnění je omluvitelno. Že by ustanovením . takto 
upraveným byla dotčena účinnost trestního zákona, netřeba se obávati. Neboť nezáleží tu 
na znalosti nebo neznalosti trestnfho zákona, nýbrž rozhodné je, věděl či nevěděl-li pachatel, 
že jednání jeho odporuje právnfmu řádu vůbec. Dále musí omyl pachatele O ' beztrestnosti 
jeho činu zakládati se na takových zvláštních okolnostech, jež jej činí omluvitelným a konečně 
je zmírnění trestu v takových případech jen fakultativní, tedy zůstaveno volné úvaze soudu. 
Tím je soudu umožněno, aby tam, kde by se obrana obviněného na tomto ustanovení se 
zakládající jevř1a již na první pohled pouhou výmluvou, odmítnul jednati o ní a Hmine. 

Přisuzovati omylu o bezprávnosti činu význam dalekosáhlejší, nedoporučuje se z dů
vodů výše uvedených. Pokud by ' šlo o činy méně trestné, bude možno v případech hodných 
zvláštního povšimnutí užitím podmíněného odsouzení zaujmouti stanovisko ještě mírnější. 

Jen pokud jde o přestupky, sluší jíti dále. Nebvť je-li tu soudci dána možnost, aby zmírnil 
trest dle volného uvážení, neznal-li pachatel trestního zákona; jejž činem svým porušil, 
nehledě k tomu, je-li tato neznalost omluvitelná, a pro případ, že je omluvitelná, možnost, 
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aby od potrestání vůbec upustil, sluší soudci vyhraditi tyto možnosti důsledně i pro ten 
případ, když pachatel mylně se domníval, že čin jeho se nepříčí vůbec právnímu řádu. 

Opětné sluší zdůrazniti, že, pokud jde o zločiny a přečiny, má rozhodovati vědomí 
pachatele o tom, že čin odporuje právnímu ládu. Proto nelze ono ustanovení o právním 
omylu vztahovati na toho, kdo, vykonávaje domnělé vyšší povinnosti, páše činy, o nichž 
ví, že odporují platným zákonům. 

Případ opačný než ten, o němž dosud byla řeč, když totiž jednající se mylně domnívá, 
že zákon prohlašuje to, co koná za trestné (delikt putativní), nepotřebuje výslovně zákonné 
úpravy, neboť je samozřejmé, že nelze trestati pro jednání, které dle zákona není trestné. 

III. Omyl právní mimotrestni. 

Neprávem popua se z některých stran správnost theoretického rozeinávání právního 
omylu trestního a mímotrestniho podle toho, tyká-li se omyl ustanovení hmotného práva 
trestního nebo jiných oborů právních. Neví-li někdo vůbec, že dvojženstvÍ je trestné, nebo 
pokládá-li své první manželství mylně za zrušené soudním rozvodem anebo dokonce snad 
pouhým mimosoudním dobrovolným rozchodem manželů, jsou zajisté případy pojmově 
ostře odlišitelné; tam ·omyl o právu trestním, zde omyl o právu manželském. 

V praksi arci vznikají, jak známo, nezřídka obtíže při zařadění jednotlivých případů, 
zejména tehdy, byl-li pojem, který přináleží původně jiné oblasti právní, zároveň pojat do 
normy tres tnÍ, na příklad pojem úřední osoby, veřejné listiny, tiskopisu atd. Tyto obtíže 
mohou však míti význam jen, přikládá-li zákon omylu trestnímu v zásadě jiný význam než 
omylu mimotrestnímu. 

Platné právo neřeší výslovně této otázky, ač nechceme-li ustanovení § 1 lit. e vzta
hovati také na právní omyl mimotrestní. Prakse staví tento omyl na r~veň omylu skutko
vému, vycházejíc patrně z názoru, že omyl o některém právním znaku trestného činu je 
omylem skutkovým tehdy, je-li pramenem tohoto omylu neznalost pravidla právního, vyjí
majíc arci pravidla samého trestního zákona. Dle tohoto názoru měl by právní omyl mimo
trestní podstatně jiný význam než omyl trestně právní, an by onen vylučoval přičítání činu 
úmyslného a vědomého, tento nikoliv. . 

Je však otázka, zda-li toto nazírání jest odůvodněno. Pochybnost v této příčině vzniká 
zejména, připomeneme-li si, co bylo řečeno svrchu při úvaze o omylu trestně-právním, 
totiž, že riemá rozhodovati, věděl-li pachatel, že činem svým porušuje trestní zákon, nýbrž 
že ku trestnosti stačí, věděl-li, že čin jeho odporuje právnímu řádu vllbec, jinými slovy, že 
sluší pokládati za rozhodující nikoli psychický vztah pachatele k ustanovení trestního 
zákona, nýbrž jeho dušev.ní relaci k ustanovením celého právního řádu, jehož je právo 
trestní toliko jednou součástí. Z toho ale důsledně vypl~vá, že nemůže býti různosti v hod
nocení omylu, nechť týká se pravidla náležitého té či oné oblasti právního řádu, jinými slovy, 
že právní omyl mimotrestní nemůže míti jiný význam než omyl trestně právní a naopak. 

Je-li některý pojem právní upraven samým trestním zákonem nebo jinou částí práv-
\ 

ního řádu, je mnohdy toliko otázkou zákonodárné techniky, někdy věcí čiré náhody. A to 
mělo by býti rozhodno pro tak podstatně různé · hod·nocení omylu vinníku v té příčině se 
přiho,divšího? Někdo padělal cenný papír, jejž nepokládal omylem za veřejný úvěrní papír, 
nebo padělal listinu, kterou mylně nepovažoval za veřejnou. Má o trestnosti jeho rozhodo
vati ta okolnost, je-li pojem veřejného úvěrního papíru a ' veřejné listiny upraven 
samým trestním zákonem či některým zákonem finančním nebo snad civilním řádem soudním? 
A třeba omyl se dotýkal právního pojmu upraveného jiným zákonem, vede konec konců 
vždy k omylu o některém pojmovém znaku trestného činu, (jinak by neměl pro trestní právo 
vůbec vý znamu), tedy k omylu o trestním právu. 

Jak z toho viděti, sluší právnímu omylu přikládati stejný význam pro trestní právo, 
ať jeho zdrojem je neznalost ustanovení tohoto práva či kteréhokoli jiného oboru právního. 
Přijmeme-li tuto zásadu, miZÍ subsumpční obtíže, o nichž svrchu byla řeč, samy sebou, I 

kdyžtě je nerozhodnto, které části právního řádu omyl pachatelův se týká. 
Ostatně vede stanovisko opačné, jež právní omyl mimotrestní" staví na roveň omylu 

skutkovému, k důsledkům kriminálně politicky povážlivým. Naprosté ignorování právního 
řádu, svémocné, ničím neodůvodněné osobování si práva nejhrubší násilí vykonané k jejich 
uplatnění by požívalo privilegia beztrestnosti. když pachatel se domníval, že to, co činí, je 
dovoleno. Beztrestným byl by úředník, jenž nestaraje se o meze své pravomoci zcela ne
přípustným způsobem zasahuje do právní sféry občana v domnění, že je k tomu oprávněn. 
Výběrčí mýta nebo mostného, jenž by jednal v domnění, · že má právo toho, kdo se zdráhá 
zaplatiti mýtné nebo mostné, uvězniti n~bo ranou sraziti k zemi, byl by prost trestu právě 
tak jako ten, jenž by se domníval, že rozsudkem ať civilním ať trestním mu bylo ukřivděno, 
že rozsudek ten tudíž nepÚltí a že provedení jeho se může vzepříti i nejkrajnějším násilím, 

a jenž by jednal podle toho. 
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Na druhé straně jsou myslitelny případy, ve kterých omyl jednajícího o dosahu jeho 
oprávnění zakládá se na takových zvLáštních okOLnostech, že bylo by pociťováno jako ne
spravedlnost, když by měl přes to býti stižen plným ostřím trestní hrozby. Takové případy 
vyžadují normy umožňující soodci. aby k nim náležitě přihlížel. 

Tyto úvahy vedou k poznání" že je správné nečiniti v zákoně rozdílu podle toho, 
v jaké právní oblasti pramení omyl jednajícího o bezprávnosti jeho činu a důsledkem toho 
bylo ustanovení, opravňující , soudce zmírniti trest dle volného uvážení a jde-Jí o pře,stupek, 
úplně upustiti od potrestání, když jednající z omluvitelného omylu měl za to, že čin jeho 
neodporuje právnímu. řádu, rozšířeno také na případ právního omylu mimotrestního. 

Pří čet n O s t, 

Při vymez~:)Vání příčetnosti nebylo možno navázati ani na právo dříve rakouské ani § 19. 
na právo dříve uherské. To proto, že ustanovení rakouské jeví se se stanoviska psychiatrie 
již dávno zastaralým, takže praxe někdy se značnými obtížemi je uváděla ve shodu s po
třebami skutečného života. Ustanovení pak dříve uherské, berouc za rozhodnou pro příčet-
nost svobodu vůle, vnáší do právní definice pojem čistě filosofický, velmi sporný a nehodící 
se tudíž k vymezení příčetnosti. 

Podle vzoru převážné většiny novodobých trestních zákonů nedefinuje osnova příčet
nosti, nýbrž uvádí toliko momenty příčetnost vylučující. Tím je řečeno, že se u každého 
člověka předpokládá příčetnost, dokud není prokázán moment vylučující příčetnost. 

Příčetnost je pojem právní, jenž nesmí býti směšován snad s lékařským pojmem 
duševního zdraví. Jako právní pojem vyjadřuje pak příčetnost v trestním právu schopnost 
k jednání pro trestní právo závažnému. Proto osnova ' nepřijala vymezení příčetnosti zvaného 
biologickým, jež nacházíme ještě v rakouském trestním zákonu, nýbrž 'po vzoru převážné 
většiny novodobých trestních zákoníků použila methody zvané biologicko-psychologickou. 
Nečiní totiž nepříčetnost závislou jedině na duševní chorobě nebo poruše, nýbrž požaduje, 
aby tato choroba nebo porucha se jevila v duševních projevech pachatelových způsobem 
závažným pro jeho způsubilost k trestnímu ' jednání. To proto, že neodůvodňuje každá 
duševní choroba nepi:íčetnost, a že vymeziti kruh , duševních chorob a poruch, jimž 
právní účinek by bylo přiřknouti, není věcí vědy, psychiatrické, nýbrž jest otázkou 
právnickou. 

Duševní poruchy, jež za určitých podmínek mohou odůvodniti nepříčetnost, označuje 
osnova slovy "cho'roba duševní, slabomyslnost a porušeni vědomí". Tím vyčerpány jsou různé 
možnosti abnormálního duševního života, poněvadž slovem "slabomyslnost" zachyceny 
jsou , i případy zpožděného nebo nedostatečného vývoje duševního, jež nelze nazvati přímo 
chorobou, slovem "porucha vědomí" pak nejen stavy bezvědomí jako spánek, mdloba 
hypnosa a pod., nýbrž i případy otrav jako opilost a narkosa. 

Rozpoznati, zda tu je duševní choroba, slabomyslnost nebo porucha vědomí, j~ věcí 

znalcovou. Uzná-li však znalec, že je tu některý z těchto abnormálních stavů, není tím 
ještě otázka příčetnosti řešena. Je třeba, aby tato abnormáinost se jevila v psychickém 
životě způsobem pro trestní odpovědnost závažným. Tento moment vymezuje osnova -
následujíc v tom příkladu osnovy rakouské, obecně v literatuře v tomto směru uznávané 
a také jinými osnovami přijaté - slovy "nemůže rozpoznati bezprávnost svého činu nebo 
říditi své jednání podle správného rozpoznání". Tím má býti řečeno, že je vždy zkoumati 
účinek oné psychické abnormity na činnost duševní, a to na schopnost hodnotiti vlastní 
jednání. Bylo by nespravedlivo trestati někoho, kdo není s to, aby si uvědomil rozdíl mezi 
tím, co má, a tím, co nemá býti. Tuto schopnost hodnocení nebo rozpoznávání omezuje 
jestě osnova tím, že žádá, aby příčetný pachatel byl s to, aby rozpoznal bezprávnost svého 
činu. Nejde tu tedy o hodnocení snad po stránce ethické, nýbrž o hodnocení po stránce 
so~iální. Slovo "bezprávnost" neznamená tolik jako "protizákonnost". Požaduje se toliko, 
aby byl schopen uvědomiti si rozdíl mezi tím, ,co' podle požadavků právního řádu, v němž 
žije, má a co nemá býti. _ 

Další omezení tohoto požadavku dáno je slovy "svého činu " . Tím je řečeno, fe tato 
schopnost hodnocení musí býti posuzována podle rázu činu, o nějž jde. Je možno při 

mírnějších formách slabomyslnosti nebo napi1osti, že pachatel dovede ještě . se orientovati 
v nejbližších denních vztazích společenských tak, že možno tvrditi, že dovede si uvědomiti, 
že nesmí vražditi, krásti a pod., ale jeho duševní schopnost již nestačí na složitější vztahy 
společenské, na př. na účastenství na podvodném jednání nebo na účastenství na politickém 
deliktu a pod. Tu tedy bude možno 'osobu, jež v prvém směru by byla příčetnou, pro
hlásiti za nepříčetnou, jde-li o čin skupiny druhé. 

Konečně "rozšiřuje osnova nepříčetnost i na případy, kde schopnost hodnocení · právě 
vymezená sice je, kde však se nedostává schopnosti ovládati své jednání podle správného 
rozpoznání. Jsou to zejména případy zvané monomaniemi, kde pachatel ví, že činnost 
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jeho je bezprávná, kde však duševní porucha právě tím se jeví, že není s to , aby se 
ovládal. Snad i případy krajního affektu, pokud je bude možno označiti jako poruchu 
vědomí, budou sem padati. Rozhodnutí o tom, zda takto charakterisovaná schopnost hod
nocení a schopnost určování je dána, není již věcí znalcovou, nýbrž je věcí soudcovou, 
poněvadž tu nejde o biologické poznatky, nýbrž o právní hodnocení určitých duševních 
vlastností. 

Některé zákony a osnovy pokládají za vhodno v souvislosti s otázkou příčetnosti 

řešiti podrobněji případ nepříčetnosti prakticky nejčastější, totiž případ úplné opilosti. 
Osnova nepokládá to za nutno z těchto důvodů. Případ úplné opilosti padá do skupiny 
poruch vědomí a není pochybno, že i tu, jsou-li dány ostatní podmínky, nastává nepří
četnost. Jestliže pachatel v tom úmyslu se opil, aby trestný čin spáchal, nelze ovšem mlu
viti o nepříčetnosti, poněvadž tu činnost zločinná předcházela stavu nepříčetnosti, jenž byl 
jen prostředkem k uskutečnění zločinného úmyslu v příčetném stavu pojatého. Mohl-li 
pachatel předvídati, že ve stavu opilosti provede čin trestný, není též důvodu, proč s ním 
nakládati jinak než s jiným pachatelem, jenž z nedbalosti činu se dopustil. Pokud ko
nečně opilost neb opilství samo má býti trestné, je věcí zvláštní části trestního zákona. 

Osnova uchyluje se však podstatně od dosavadního právního řádu tím, že připouští, 
aby osoba pro nepříčetnost osvobozená přes to byla soudem odkázána do , příslušného 

ústavu. O tom je řeč v § 57. / 
O otázce t. ř. zmenšené příčetnosti jedná § 76. 
Pokud důvodem nepříčetnosti může býti mladistvý věk pachatelův a do kterého roku 

děti vůbec se nepokládají za nepříčetné, určí zvláštní zákon o trestním soudnictví nad 
mládeží. -

Bezprávnost činu. 

§ 20. Že trestným může býti toliko čin bezprávný a že tudíž nemuze býti trestem stiženo 
jednání, které právní řád dovoluje nebo dokunce přikazuje, zejména teby řádné splnění 

povinnosti úřadu nebo povolání, mohlo by se zdáti pravidlem samozřejmým, platným i bez 
výslovného ustanovení zákonného. Přes to jevilo se žádoucným tuto zásadu výslovně při
jmouti do zákona trestního a to zejména hledíc k tomu, že zvláštní ustanovení, o něž tu 
běží, jsou obsažena v různých částech právního řádu a nemohou z technických důvodů 
býti uváděna u jednotlivých norem zvláštní části trestního zákona, jichž se týkají, třeba 
že nepochybně jimi dosah mnohých z těchto norerrt se zúžuje. Zejména má tato zásada 
důležitý význam, pokud jde o takové trestné činy, jichž podstatu tvoří ohrožení právního 
statku, ano v zásadě té jest obsaženo, že ne způsob~ní každého nebezpečí je trestno, nýbrž 
jen nebezpečí takového, jež přesahuje dovolenou míru (srov. níže: Ohrožení). 

Obrana. 

§ 21. Obrana je zvláštní případ jednání právného, a to případ, který - právě tak jako 
jednání z nouze - vyžaduje pro svou typičnost úpravy v samém zákoně trestním. 

Osnova přikloňuje se k běžnému mínění v tom, že připouští obranu proti bezpráv
nému útoku na právní statky, vlastní nebo cizí, nehledíc k tomu, o jaký právní statek 
jde. ' Výpočet § 21 je, jak z něho patrno, toliko přík1admý. Sluší tedy - na rozdíl od 
platného práva - přiznati právo k obraně tďké, když napadena byla na př. mravnost 
nebo čest. 

Vhodný korektiv proti přílišnému rozšiřování práva obrany jak v této příčině, tak 
i v jiných směrech poskytuje ustanovení, že k beztrestnosti obrany je třeba, aby se stala způ
sobem přiměřeným. Pro posouzení, je-li obranné jednání přiměřeno, je v první řadě roz
hodnou otázka, bylo-li ho potřebí k odvrácení útoku. Ale tím je vytýčena toliko krajní 
hranice, která nemá býti nikdy překročena. Na soudci bude, ~by posoudil přiměřenost 
jednání obranného vnitř této hranice, hledě k veškerým okolnostém případu. Rozhodným 
v té příčině bude zejména nejen způsob útoku a jeho nebezpečnost, nýbrž i povaha hrozící 
poruchy a tudíž i povaha a hodnota právního statku útokem ohroženého. Ani ta okolnost, 
bylo -li lze útok jiným způsobem odvrátiti, než poškozením útočníka, nebude vždy bez 
významu. Tím není míněno, že by beztrestnost obranného jednání byla beze všeho vylou
čena, když by tu byl nepoměr mezi hodnotou napadeného statku a škodou, jež obranou 
byla způsobena, nebo když napadený mohl se vyhnouti útoku nebo jinak útok odvrátiti 
beze škody pro útočníka. Ale sotva lze o tom pochybovati, že nebylo by správno prohlásiti 
za přiměřenou a tudíž beztrestnou obranu, když na př. hlídač chlapce prchajícího 
s trochou ukradeného se stromu ovoce zastřelí _ proto, že nelze ovoce to zachrániti jinak 
(známý školský příklad), nebo když napadený šílencem jej ubije, ač mohl útdku se vyhnouti 
nebo přivolati pomoc. Jeť důvodem beztrestnosti jednání obranného jeho sociálnost, již 
v uvedených případech patrně se nedostává. 
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Na druhé straně je žádoucno, aby soudce posuzoval tuto otázku o přiměřenosti obran
ného jednání bez nemístné úzkoprsosti. Je známo, že ve skutečnosti, zejména když nezbývá 
čas k rozmyšlení, věci se jeví zúčastněným zcela jinak, než když se posuzují dodatečně při 
klidné úvaze u zeleného stolu. 

Proto také, když napadený vykročil z mezi obrany toliko z ukvapení nebo rozčilení 

vyvolaného útokem, má - na rozdíl od platného práva, jež v takovém případě připouští 

podle okolností potrestání pro čin kulposní - napadený býti vždy beztrestný. Ovšem musí 
toto jeho ukvapení nebo rozčilení býti omluvitelno, náležitost, kteréž zpravidla tu nebude, 
když napadený sám útok úmyslně vyprovokoval. Naproti tomu vědomé vykročení z mezí 
obrany, na příklad z hněvu nebo msty, je stejně jako v platném právu trestno podle obecných 
ustanovení trestního zákona, leč že soudce může v takovém případě hledě k okolnostem 
sazbu o jeden stupeň snížiti. 

Útok musí býti bezprávný. Není tudíž obrana přípustna zejména proti oprávněným 
úředním Jednáním. Některé pochybnosti týkající se této otázky bude lze řešiti při úpravě 

části zvláštní (trestné činy proti moci veřejné). 

Další náležitostí obrany je, že útok již počal. Obrana proti útoku t~liko hrozícímu, 
kterou tedy má obávaný útok býti předstižen, mohla by býti beztrestná jen jako jednání 
z nouze, pokud by byly dány podmínky její. 

N ou ze. 

Jako ten, kdo se brání proti bezprávnému útoku, múže býti beztrestným i ten, kdo § 22. 
chrání proti , poruše hrozící jiným způsobem právní statek, svůj nebo cizí, tím, že poruší 
jednáním jinak trestným právní statek jiného nebo svou povinnost. 

Některá zákonodárství a osnovy činí rozdíl mezi obranou a jednáním z nouze potud, 
že jednání z nouze nepovažují za jednání právné, nýbrž tuliko za omluvitelné. Osnova nečiní 
tohoto rozdílu, a to jednak proto, že v oblasti trestního práva stačí vyřešiti otázku, je-li 
jednání trestné čili nic, jednak i z té příčipy, že tento rozdíl nemá toho významu, který 
se mu z pravidla přikládá. I 

Důvod beztrestnosti jednání z nouze je v podstatě týž jako u obrany, totiž sociální 
účel činu, ochrana právního statku, třeba tato ochrana se děla - což ostatně platí také 
o obraně - na účet právního statku jiné osoby. Proto ani jednání z nouze není hezpráv
ným útokem ve smyslu definice obrany a není proti němu přípustná obrana, nýbrž opět 
jen jednání z nouze. Řešení otázky, zakládá-li takové jednání povinnost k náhradě škody, 
nepadá do rámce trestního práva. 

Tím vysvětluje se, že pojmové určení, jehož se v osnově dostává nouzi, shoduje se 
v podstatě s pojmovým určením obrany s tou toliko úchylkou, že bezprávny útok je tu 
nahrazen nebezpečim přímo hrozicim. Ale přes uvedenou zásadní shodu musí meze bez
trestnosti u jednání z nouze býti vytýčeny úže, hledíc k tomu, že jednáním z nouze není 
zasažen bezprávný útočník jako při obraně, nýbrž že může/ to býti osoba, která nemá 
žádné viny na tom, že došlo k ohrožení právního statku. Né'bylo by zajisté slušno ukládati 
takové osobě, aby snášela poruchu vlastního právního statku k záchraně statku cizího 
v tom případě, když tento cizí statek je hodnoty nepoměrně menší nebo když jej lze za
chrániti jiným způsobem. Ale mohou tu býti i jiné okolnosti, pro které lze na tom, jehož 
statek byl ohrožen poruchou, slušně žádati, aby tuto poruchu snášel. Formulace osnovy 
(§ 22 odst. 2) umožňuje soudci, aby v takových případech vyloučil beztrestnost. Tato for
mulace liší se od jiných zákonů a osnov tím, že případy nepoměrnosti hodnot a možnosti 
jinakého odvrácení poruchy nejsou podle osnovy z beztrestnosti vyňaty bezvýjimečně, nýbrž, 
že vsunutím kriteria "slušnosti" je soudci dána dostatečná volnost, aby přihlížel ke zvlášt
nostem jednotlivého pří padu. Toliko v jediném případě nastává trestnost bez výhrady, když 
totiž bylo povinností ohroženého podstoupiti ' nebezpečí a snésti hrozící poruchu vlastní 
nebo cizí; proto na př. vojín v bitvě, hasič p'N 'požáru neb ošetřovatel v nemocnici ne
mohou omlouvati porušení své povinnosti obavou před hrozícím nebezpečím, tím méně 
ovšem obětovati za sebe jiného. 

Tak jako při obraně má soudce možnost užití mírnější sazby, když bylo vykročeno 

z mezí beztrestného jednání z nouze. Rozdíl jest ale v tom, že omluvitelné ukvapení nebo 
rozčílení nemá tu míti za následek beztrestnost, nýbrž - důsledkem toho, co svrchu bylo 
uvedeno - toliko možnost mimořádného zmírnění trestu. 

Po stránce terminologické sluší doložiti, že k pojmenování instituce, o kterou jde, 
bylo užito prostě slova "nouze" a to právě tak jako u obrany beze všech přívlastků 
(jako krajní nouze, nutná obrati a a j.), jichž tu a tam bývá užíváno, které ale jsou zby
tečné a mohou mýliti. Jaké náležitosti má míti jednání, o něž jde, aby bylo beztrestno, 
musí býti patrno ze zákonného určení pojmového. 
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II 

o C a s ten s t v i. 

§ 23. Účastenstvím rozumí se tu ve smyslu novodobé doktriny (na rozdíl od terminologie 
§ 5 rak. tr. zák.) vůbec spolupůsobení v trestném činu jiného. 

Pokud jde o otázku, které typy účastenství sluší trestati, zaujala osnova stanovisko, 
že zásadně má býti trestno každé spolupůsobení v trestném činu jiného a že omezení trest
nosti na určité tradiční typy, zejména návod a pomáhání, vede k tomu kriminálně politicky 
povážlivému důsledku, že účastenství jiným způsobem je potom zásadně beztrestno. Výpočet 
jednotlivých typů účastenství, uvedený v § 23 osnovy, je tudíž toliko příkladmý. 

Osnova, majíc rozhodnouti mezi pojetím účastenství jako samostatného způsobu 
trestné činnosti či závislého na trestném činu pachatelově, neváhala přijmouti stanovisko 
prvé. Toto řešení vystihuje lépe psychologickou podstatu této ~innosti a plní účelněji poža
davky kriminálně politické, ježto neselhává tam, kde činnost pachatelova nemůže propůjčiti 
trestnost činnosti účastníkově. 

Při tom však osnova nemohla říditi se příkladem trestního zákona norského, který 
úplně pominul zařaditi do obecné části ustanovení o účastenství, platné pro všechny trestné 
činy, nýbrž upravuje otázku tu při každém zvláště. Lépe řeší se problém tak, že se v obecné 
části umístí u~tanovení platné jako pravidlo a ve zvláštní části, kde je toho třeba, vytknou 
se u jednotlivých deliktů výjimky právě tak, jako je tomu u pachatelství vůbec. Tím lze ,se 
uvarovati zbytečné rozvláčnosti a těžkopádnosti. 

Znění § 23 vyhovuje tomuto stanovisku a zejména vylučuje důsledky plynoucí z vý
kladu, že účastenstvi má povahu akcesorní. Tím se liší jmenovitě od trestního zákona uher
ského (§ 69 až 74), který po příkladě svého vzoru německého trest. zák. spočívá právě 

na theorii závislosti účastenství. Zároveň však § 23 svou přesnou stylisací vylučuje po
chybnosti, které připouštěl svou neujasněností dosavadní § 5 rakouského tr. z. 

Další otázka, kterou bylo osnově rqzřešiti, byla otázka trestu. V tomto bodě setrvala 
osnova při zásadě zákona rakouského, jako to učinila i osnova rakouská na rozdíl od osnovy 
švýcarské i německé. Kdo si uvědomí různé způsoby účastenství ve vztahu vzájemném 
i k pachatelství, musí uznati, že přesné rozlišování jejich, pokud jde o trestnost, není možné, 
zejména ani ne tak, aby se posuzoval návod vidy přísněji a pomáhání vždy mírněji než pacha
telství. Vždyf někdy z osob, působících při trestném činu jiného, může pomocník, který 
jsa blíže výsledku chápe plněji dosah trestného činu, býti stejně trestný, ba i trestnějšÍ, 
než návodce, jenž snad k němu dal úmyslně podnět příležitostně prohozeným slovem, ale 
jinak se činu nezúčastnil. Lidové rčení, že, kdyby nebylo přechovatelů, nebylo by ani zlo
dějů, prozrazuje bystrý postřeh dlouhé zkušenosti. Proto osnova, uvádějíc různé druhy účasti 
jen příkladmo, stanoví zásadu, že každý účastník propadá stejnému trestu, jaký je stanoven 
pro pachatele. Arci nelze přehlédnouti, že někdy činnost účastníkuva bývá v poměru k vý
sledku menšího kriminálního významu. Proto dovoluje osnova soudci v takovém případě 
trest podle § 75 snížiti, podobně jako to učinil i norský zákon trestní v § 58. Tím dosahuje 
osnova při účastenství rozpjetí dvou sazeb, tedy šíři, v níž může soud nalézti trest při

měřený vině účastníkově. 

Z ustanovení § 23 plyne důsledek, že o účastníkovi platí všechna ustanovení daná 
pro pachatele. Zvláště sluší vytknouti toto: 

Jednání účastníka musí býti úmyslné v technickém smyslu § 14 odst. 2., to znamená, 
že musí býti účelem takové činnosti spolupůsobiti v trestném činu jiného. Za této podmínky 
je možno účastenství v činu úmyslném, vědomém i nedbalém. 

Účastník neručí za těžší výsledek, jejž způsobil pachatel, když ho sám nepředvídal 
(§ 15). 

Je nerozhodno, bylo-li účastenství spácháno přímo hledíc k pachateli samému nebo 
toliko nepřímo, t. j. hledíc k jinému účastníku. Je tedy trestný jako účastník na př. i ten, 
kdo navedl pachatele prostřednictvím osoby třetí (návod k návoClu). 

Trestný jest i pokus účastenství v témž rozsahu, jako pokus pachatelství. Také je možné 
dobrovolné ustoupení od pokusu, ovšem byla-li činnost účastníka již ukončena, jen tak, že 
zamezí v1s1edek (§ 17); tedy na př. ten, kdo dodal zločinné nástroje, musí se postarati 
o to, aby jich nemohlo býti užito ke zločinu. To vytknouti osnova pokládala z opatrnosti 
za nutné proto, že je to otázka dosud v , praksi velice sporná. 

Rovněž bylo nutno pro důležitost jasně vysloviti další důsledek přijaté zásady samo
statnosti účastenství, že důvody trestnost vylučující, zmenšující nebo zvyšující, uplatní se 
z těch, kdož při trestném činu spolupůsobí, jen u toho, u koho se vyskytují; na trestnost 
.ostatních vlivu nemají. O důvodech zániku trestnosti (promlčení, prominutí atd.), vyplývá 
to :samo sebou z ustanovení o nich daných. 

O agentu provokatéru nebylo přijato žádné zvláštní ustanoven'í, poněvadž trestnost 
jeho sluší posuzovati pbdle všeobecných zásad o účastenství, hledíc ke 'zvláštním okolnostem 
jednotlivého případu. 
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se pojmem prostéhc 

Zásada, že tr9 
trestati, vede ve SpG 
žalobnlmu. Stát sám 
aby trestnímu soudq 
loby veřejné. 

Od této zásad) 
osobám nebo jiným 
podání obžaloby. Di 
stíhání je tak nepah 
činem bylo ublíženo, 
zájem veřejný nebo 

Platným trestn~ 
mohou uplatniti naz ~ 
lob a soukromá, l7ávrl 

Zásadní rozdíl 
právo úplně do ruko 
státní zástupce, ba j 
a zmocnění zachován 
oprávněného. Obě p< 
se trestný čin k náv,! 
ního řízení a tedy jaH 
naprosto vyloučeno, 
nění za trestního říZť 

Právo platné v 
kého formu návrhu v 
zaujímá místo celkem 

I jen potud, pokud neb 
řadu deliktů ryze sou 
ného mínění také n 
zákona o přípustnosti 
ř. z. 89, § 246 záko 
zákona o úpravě UhE 
drobných ustanovení 
postrádá. 

Za tohoto stavu 
každého jednotlivého 
podle , toho 'pak rozh 
jaké úpravy by se jim 
tři typy a upraviti je 
pomocí jich možno p 

Vnitřní rozdíl ins 
jen k obžalobě soukn 
je potřebí návrhu". 

Jak již výše ' byl 
činu trestného proti v, 
okolností tak silný, 
míti i sám ten, kdo tl 
porušeny trestným čin 
př. pověst dívky, na n 
šníkem byla spáchán 
pereat mundus bylo b 
má býti ochrana právn 
to, aby takové záj my 
veta proti zavedení tre 
stíhání učiní se závisl~ 
zájmem na stíhání t~es, 

Otázkou je, slu 
něnl. Rozdí] mezi těmi 



\ 

Totéž platí o nepřímém pachatélství. Pokud nelze zde užíti těchto předpisů, vystačí 
5e pojmem prostého pachatelství. 

Obžaloba. 
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Zásada, že trestní právo je výhradným právem státu, s nímž je sdružena povinnost § 24-28. 
trestati, vede ve spojení se zásadou obžalovací ve svých důsledcích ke státnímu monopolu 
žalobnímu. Stát sám je povinen vlastními orgány - státními zastupitelstvy - pečovati o to, 
aby trestnímu soudu byl dán podnět potřebný k zavedení trestního stíhání: princip obža-
loby veřejné. 

Od této zásady sluší však připustiti úchylky v ten způsob, že se určitým soukromým 
osobám nebo jiným úřadům než státním zastupitelstvům přiznává vliv na podání nebo ne
podání obžaloby. Důvodem takových " úchylek může býti buď, že veřejný zájem na trestním 
stíhání je tak nepatrný, že docela ustupuje do pozadí proti zájmům toho, komu trestným 
činem pylo ublíženo, nebo že proti veřejnému zájmu na stíhání trestného činu staví se jiný 
zájem" veřejný nebo zájem soukromý, jenž by stíháním utrpěl poruchu. 

Platným trestním zákonům a osnovám jsou známy celkem tři typy, ve kterých se " 
mohou uplatniti naznačené zájmy extraneů na podání nebo nepodání obžaloby, totiž: obža
loba soukromá, návrh a zmocnění. 

Zásadní rozdíl mezi těmito typy je ten, že při obžalobě soukromé dáno je žalobní 
právo úplně do rukou oprávněného, jenž může s ním zcela volně disponovati nejinak než 
státní zástupce, ba ještě volněji, nejsa vázán zásadou legality. Naproti tomu je při návrhu 
a zmocnění zachován princip obžaloby veřejné, jejíž vznesení však je tu vázáno souhlasem 
oprávněného. Obě posléz uvedené formy pak různí se dle běžného mínění tím, že stíhá-li 
se trestný čin k návrhu oprávněného, je, dokud takový návrh učiněn nebyl, zavedení trest
ního řízení a tedy jakékoli procesní jednání soudu, státního zastupitelství nebo jiných úřadů 
naprosto vyloučeno, kdežto, žádá-li se toliko zmocnění oprávněného, stačí, když tO'to zmoc
nění za trestního řízení do určitého stadia bylo vykázáno. 

Právo platné v území dříve uherském přijímá v podstatě podle vzoru práva němec
kého formu návrhu ve spojení s obžalobou soukromou, kteráž ale proti obžalobě veřejné 
zaujímá místo celkem velmi podřízené (srov. o tom níže); soukromá obžaloba je přípustna 

I jen potud, pokud nebyla podána obžaloba veřejná. Právo území dříve rakouského obsahuje 
řadu deliktů ryze soukromožalobných, některé trestné činy stíhané ke zmocnění a dle správ
ného mínění také některé trestné činy stíhané k návrhu. (Srovnej zejména § 5 Č. 1. a 2. 
zákona o přípustnosti dodání do donucovacích pracoven a polepšoven ze dne 24. května 1885, 
ř. z. 89, § 246 zákona o přímých daních osobních ze dne 25. října 1896, ř. z. 220 a § 26 
zákona o úpravě uhelného hospodářství ze dne 9~ dubna 1920, Č. 260 sb. z. a n.). Po
drobných ustanovení na vybudování těchto tří institucí právo území kdysi rakouského 
postrádá. " I 

"Za tohoto stavu věci je nutno především uvážiti, jaké důvody se uplatňují pro přijetí 

každého jednotlivého z uvedených typů a jakým kriminálně politickým účelům má hověti, 

podle " toho 'pak rozhodnouti o jich přijetí či nepřijetí do nového práva, jakož i o tom, 
jaké úpravy by se jim mělo dostati. Osnova rozhodla se po zralé úvaze přijmouti všechny 
tři typy a upraviti je tak, aby co nejtěsněji se při mykaly k zákonodárným účelům, k nimž 
pomocí jich možno pracovati. 

Vnitřní rozdíl institucí těch obráží se již zevně v různé dikci zákona: "Čin stíhán je 
jen k obžalobě soukromé" - "K obžalobě je potřebí zmocnění" - "K trestnímu stíhání 
je potřebí návrhu". . 

Z moc n ~ n í a n á vrh. 

Jak již výše 
1 

bylo řečeno, uplatňuje se oběma těmito institucemi zájem na nestíhání 
cmu trestného proti veřejnému zájmu na stíhání. Tento zájem na nestíhání může býti dle 
okolností tak silný, že by bylo povážlivo nechati jej nepovšimnutým. Zájem ten může 
míti i sám ten, kdo trestným činem byl poškozen. Jsou! poměry a vztahy, jež by, byvše 
porušeny trestným činem, mohly utrpěti škodu ještě větší provedením trestního řízení, na 
pře pověst dívky, na níž spáchán necudný čin, dobré jméno rodiny, ve které jejím příslu
šníkem byla spáchána krádež, a pod. V takových případech držeti se hesla fiat justicia 
pereat mundus bylo by špatnou kriminální politikou zákonodárce, jehož vrcholným účelem 
má býti ochrana právních zájmů. Naopak v takových případech mluví veškery důvody pro 
to, aby takové zájmy byly respektovány v ten způsob, že jejich nositeli poskytne se právo 
veta proti zavedení trestního stíhání, či - což ve věci je jedno - v (en způsob, že trestní 
stíhání učiní se závislým na jeho přivolení. To je tím více na místě tam, kde s veřejným 
zájmem na stíhání t'restného činu konkuruje rovněž veřejný zájem na nestíháni. 

Otázkou je, sluší-li pro uplatňování těchto zájmů zvoliti typ návrhu nebo typ zmoc
nění. Rozdíl mezi těmito typy hledá se, jak výše bylo řečeno, dosud v tom, že zmocnění 
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stač! vykázati v trestním řízení již zavedeném, kdežto, žádá-li se k trestnímu stíhání 
návrhu, je, dokud nebyl učiněn, jakýkoliv procesní krok vyloučen. Zevrubná úvaha vede 
k poznání, že tuto otázku nelze rozhodnouti způsobem platným pro všecky trestné činy, 
o které jde, nýbrž že pro některé delikty se lépe hodí typ návrhu, pro druhé typ zmocnění. 
Proto doporučuje se podržeti oba typy, při tom ale rozdíl jich prohloubiti v ten způsob, 
že rozhodnou má býti povaha konkurujícího zájmu na nestíhání, rozdílná podle toho, je-li 
to zájem veřejný či zájem soukromý. Zájem veřejný má se uplatňovati zásadně ve formě 

zmocnění, zájem soukromý formou návrhu. 
Tím j~st umožněno obě tyto instituce i v podrobnostech upraviti odlišně tak, aby co 

nejlépe se přimykaly k zájmům, jež jimi mají dojíti uplatnění. 

1. Zmocněni. 

§ 25. Veřejný zájem na tom, aby trestný čin veřejnožalobný v určitém případě nebyl stíhán, 
může býti různé , povahy. Mohou to býti zájmy mezinárodní (na př. jde-li o útoky na cizí 
státy nebo jich representanty) nebo mohou to býti také zájmy správy vnitropolitické, zejména 
vojenské (na pře při různých útocích na brannou moc státu nebo na některé její oddělení), 
zájmy , finanční (na pře při neoprávněném vydávání peněz, porušení tajemství daňového) 
nebo všeobecné zájmy státní správy (na př. jde-li o útoky na veřejné funkcionáře pro vyko
návání jich funkcí). 

Okolnost, že zájem, jenž se staví v cestu veřejnému zájmu na stíhání, tu je rovněž 
rázu veřejného a že k jeho uplatňování jsoú přirozeným způsobem povolány rovněž úřady 
veřejné, od nichž možno čekati, že nebudou daného jim oprávnění zneužívati, umožňuje 
volnější úpravu instituce zmocnění. 

Předem není tu obavy před nekalým obchodováním s tímto oprávněním; a poněvadž 
je možno, že veřejný zájem na nestíhání, který tu dnes je, později snad pomine a naopak 
zájem, jehož tu nyní není, se objeví později, doporučuje se výslovným ustanovením umožniti, 
aby zmocnění jednou udělené mohlo býti později odvoláno, arci jenom potud, pokud ne
došlo k prohlášení rozsudku odsuzujícího v první stolici, a naopak, aby zmocnění jednou 
odepřené mohlo býti uděleno později. Nebylo by však v zájmu věci a mohlo by býti na 
úkor vážnosti soudu, kdyby taková změna mohla se státi více než jednou. Proto ustano
veno, že zmocnění, bylo-li původně uděleno a pak odvoláno, nemůže býti opět uděleno 

a že, bylo-li původně odepřeno a 'později uděleno, nemůže už býti odvoláno. 
To vedlo by také k tomu důsledku, že nesluší zásadně stanoviti žádnou lhůtu k udě

lení zmocnění, v čemž je podstatný rozdíl od soukromé obžaloby a od návrhu. V té příčině 
jest ale přece potře~í jakéhosi obmezení. Státní zástupce má sice při tomto typu trestných činů 
si vyžádati zmocnění oprávněného zpravidla před tím, než učiní návrh na trestní stíhání, 
přes to však má býti - tak jako dosud - přípustno tam, kde je to žádoucno, zahájiti trestní 
řízení fještě před dojitím zmocnění, zejména proto, aby provedeny byly neodkladné 
důkazy a dle okolností zamez'en útěk obviněného. Někdy bude třeba šetření k tomu konci, 
aby právě se mohlo ~jistiti, jde-li o trestný čin stíhaný ke zmocnění. To ale ,vyžaduje, aby 
v zákoně bylo výslovně určeno, do kterého procesního stadia nejpozději musí býti zmoc
nění vykázáno. Osnova ustanovuje,- že se to má státi nejpozději při podání spisu obža!o
vodho a v řízení před soudy okresními před počátkem hlavního přelíčení (§ 6 přest. zák.). 
Žádati výkaz o zmocnění již při návrhu na zavedení přípravného vyšetřování se nedopo
ručuje hledíc k tomu, že někdy bývá třeba zavésti přípravné vyšetřování z důvodů ryze 
formálních, na pře jde-li o zločin náležející ku příslušnosti soudů porotních. 

Aby zavedené trestní řízení a zejména snad vazba obviněného se příliš neprotahovaly, 
ukládá se státnímu zástupci, aby učinil dotaz u oprávněného nejpozději současně s ná
vrhem na zavedení trestního řízení, a ustanoveno, že nedojde-li prohlášení oprávněného do 
čtyř týdnů, pokládá se to za odepření zmocnění. Poněvadž odepřením zmocnění se vylu
čuje trestní stíhání, je v tomto případě trestní řízení zastaviti. Zastavené trestní řízení může 
ale býti zase obnovellO, bylo-li .zmocnění výslovně nebo mlčky odepřené později uděleno. 
Podmínkou ' je, že -trestnost činu nezanikla zatím promlčením; hledíc pak k tomu, že některé 
lhůty promlčecí jsou dosti dlouhé, připojena, aby se věc příliš neprotahovala, další podmínka, 
že od spáchání činu neuplynula doba jednoho roku. 

Požadavkem zmocnění není ovšem nijak vyloučeno, aby podnět k zavedení trestního 
řízení vycházel od oprávněného. Může! zejména úřad oprávněný ke zmocnění uděliti je hned 
v trestním oznámení, jež sám činí. 

Z důvodů výše uvedených netřeba veřejný úřad povolaný k výkonu práva zmocnění 
omezovati ani v tom směru, že by nemohl uděliti zmocnění jen hledě k některým z několika 
osob zúčastněných na trestném činu. Netřeba ani tu obávati se zneužívání, nehledíc ani 
k tomu, že, je-Ii tu veřejný zájem na nestíháni, bude se zpravidla týkati všech spolu-
vinníků. 
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2. Návrh. 

Tento typ hodí se, jak bylo řečeno, pro ty případy, kde s veřejným zájmem na sti- § 26. 
háni konkuruje soukromý zájem na nestíhání trestného činu. 

Delikty sem náležité lze rozděliti ve tři skupiny. Jsou to jednak některé trestné činy 
proti mravnosti pohlavní, totiž takové, při nichž oběť činu trestného by ještě více utrpěla 
projednáváním věci a kde by snad trestním řízením byla také zmařena naděje na zadost
učinění, na pře pozdějším sňatkem. Druhou skupinu tvoří některé delikty, zejména majetkové, 
spáchané vnitř rodiny, jejíž dobré jméno by trestním řízenim mohlo trpěti, ba jíž by od
souzení člena mohlo přinésti úplný rozvrat. A konečně jsou to některé delikty nepatrného 
významu. 

Zájem, který má veřejnost na stíhání těchto trestných činů, brání plnému přenesení 

žalobního práva na poškozeného. Poškozený má ,míti toliko právo, aby podnítil zakročeni 
státního zástupce, jenž, 'stalo-li se tak, má stíhání potom úplně ve své moci. 

, ' Návrh oprávněného je podmínkou pro"cesní, a to do té míry, že dokud nebyl učiněn, 
je vyloučeno jakékoliv jednání procesní, nejen soudní, nýbrž i policejní. Bylyf by, 
jak ukazuje hořejší výpočet, zájmy, o které jde, porušeny nejen potrestáním vinníka, nýbrž 
již také samým trestním řízením, nevyjímajíc ani neveřejného přípravného řízení; neboť je 
známo, že tato neveřejnost nemá valného významu. 

Hledíc ' k tomu: že podnět k trestnímu řízení musí tu vycházeti od oprávněného, je 
třeba návrh vázati lhůtou. Tato lhůta stanovena třemi měsíci, tedy delší než při soukromé 
obžalobě, aby byl poskytnut dostatečný čas oprávněnému ke zralé úvaze a podle okol
nosti i vinníku k mimosoudnímu vyrovnání věci. O lhůtě té platí, pokud jde o výkon 
práva k návrhu zástupcem, totéž, co jest uvedeno níže při soukromé obžalobě. 

Návrh podati sluší soudu nebo státnímu zástupci. Otázku včasnosti návrhu poda
ného nepříslušnému soudu nebo státnímu zástupci sluší řešiti stejně jako u obžaloby 
soukromé (viz níže). . 

Aby zamezeno bylo nekalé obchodování s právem k návrhu, stanoveno, že návrh je 
zásadně neodvolatelný. Výjimku sluší připustiti toliko tam, kde právo to zakládá se na 
rodinném poměru, hledíc k osudným následkům, jež by mohla míti neodvolatelnost návrhu 
učiněného snad v prvním návalu hněvu. Za týmž účelem (vyloučením nekalého obchodo
vání) stanovena je n,edílnost návrhu v případě, že, na činu trestném se zúčastnilo několik 

osob, takže, byl-li návrh učiněn neb odvolán i jen proti jediné z , nich, pokládá se za uči
něný neb odvolaný proti všem. 

Ze zákonodárných pohnutek této instituce vyplývá, že, je-li několik osob oprávněných 
k návrhu, je zásadně třeba návrhů všech jich k tomu, aby trestní řízení mohlo býti zave
de'no; tak je možno každému jednotlivému z oprávněných uplatniti svůj zájem na stíháni. 
Výjimky z této zásady vyžadované povahou věci budou uvedeny u jednotlivých trestných činů. 

s ou kromá obžaloba. 

Se soukromou obžalobou lze spokojiti se' jen u takových trestných činů, kde veřejný § 27. 
zájem na stíhání je zcela nepatrný, takže úplně ustupuje před zájmem toho, komu trestným 
činem bylo ublíženo. Stát má v takových případech zájem na stíhání jen ' tehdy a potud, 
pokud na něm záleží poškozenému samému, tedy jen, když poškozený sám se pokládá za 
zasažena trestným činem a projeví lzájem na stíhání. V takových případech jest odůvodněno 
vyřaditi veřejnou obžalobu úplně a přenésti právo žalobní i volnou disposici s ním zcela 
na poškozeného, jenž ovšem nese také finanční risiko procesu. 

Je jasno, že takový značný vliv na trestní řízení nemožno svěřiti osobě soukromé 
u těžkých deliktů, nýbrž toliko u t~estných činů lehčího rázu. Přirozeně jsou to zejména 
útoky na osobní čest a porušení některých vysoce osobních práv, jako práva auktor
ského, patentního, známkového a j., jichž poškození mívá zpravidla aspoň nepřímo také vý
znam majetkový, neohrožuje však veřejné bezpečnosti tou měrou jako na pře krádež, zlomy
slné poškození věci a jiné podobné trestné činy. 

Tu naskytuje se předem otázka, doporučovalo-li by se dle vzoru německého práva 
a práva platného v úzerrií dříve uherském i v těchto případech zachovati princip obžaloby 
veřejné a poškozenému vyhraditi toliko úkol vedlejšího žalobce nebo v případě, že by 
veřejná žaloba podána nebyla, žalobce subsidiárního. Osnova nepřijala těchto vzorů, vychá
zejíc z poznání, že lze předem určiti kategorie trestných činů, při nichž nepatrný veřejný 

zájem na stíhání umožňuje spokojiti se obžalobou soukromou, a že tam, kde by mohl 
konkurovati silnější zájem veřejný, jako na pře při urážkách úředních osob hledíc 
k výkonu jich úřadu, lze vystačiti s konkurující obžalobou veřejnou nebo dle okolno'stí 
s moŽností, že zastoupení soukromého žalobce bude s jeho souhlasem převzato státním 
zástupcem podle § 46 posl. odst. tr. ř. 
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Ard nelze o obžalobě každého z oprávěných konati řízeni zvláštní. Princip jednotného 
trestního řízen~ platný i pro případ několika konkurujících trestných činů, musí býti za
chován tím spíše, když jde - jako zde - o jediný čin trestný. Z toho vyplývá, že, bylo-li 
zavedeno trestní řízení k žádosti jednoho z oprávněných, mohou ostatní k němu přistoupiti 
toliko ve stadiu, v němž právě se nalézá, a to ovšem jen až do prohlášení rozsudku 
v první stolici. Byl-li obviněný odsouzen k obžalobě některého oprávněného, je tím konsu
mováno i žalobní právo ostatních. Otázkou je, neměl-li by také rozsudek osvobozující platiti 
i proti ostatním oprávněným, jak v některých zákonodárstvích a osnovách skutečně se usta
novuje, arci zpravidla s omezením, že to neplatí v případě ustoupení od obžaloby nebo 
že to platí jen, když rozhodnuto bylo ve věci. Ale i proti ustanovení takto omezenému 
mluví úvaha, že rozsudek může býti vydán ve věci, aniž by se dotýkal ostatních žalobců, 

na př. když soud nenabyl přesvědčení, že urážka se dotýká právě toho, kdo podal obžalobu. 
Byla-li ale věc rozhodnutím soudu vyčerpána, na př. když soud nenabyl přesvědčení, že 
obviněný vůbec spáchal čin jemu za vinu kladený, pak není zajisté pravděpodobno, že 
ostatní oprávnění se po takovém rozsudku pustí do procesu. 

"jest otázkou, zda by podobným způsobem neměl býti upraven případ, když s obža
lobou soukromou konkuruje, hledíc k témuž činu, obžaloba veřejná; pro to zdá se mluviti 
svrchu uvedená zásada jednotnosti trestního řízení. Osnova nepřijala výslovného ustanovení 
o tomto případě, chtějící tím dáti na jevo, že veřejná obžaloba má býti zcela nezávislou 
na osudu obžaloby soukromé a - nehledíc k prodloužení žalobní lhůty dle § 5, odst. 2. -
také naopak. Bylof by jinak možno stíháním pro nepatrný delikt soukromožalobný znemožniti 
poqání veřejné obžaloby pro těžký zločin týmž činem spáchaný a naopak nemohl by na př. 
ten, kdo v ~iskopise těžce byl uraž~n, proto vznésti obžalobu, když prvé, než se dověděl 
o činu, byl pachatel odsouzen pro , nepatrný přestupek tiskový spáchaný vydáním tiskopisu, 
o který jde. Aby postavení ohviněného rozštěpením trestního řízení v takových případech 
nebylo ztíženo, proti tomu chrání jej dostatečně ustanovení § 265 tr. ř. Tím arci se ' mění 

stanovisko zaujaté judikaturou \ kasa'čního soudu hledíc k ustanovení § 363 Č. 2 tr. ř. 

u s t a n o ven í s p o leč n á. 

Oprávněn k soukromé obžalobě a k návrhu je zásadně ten, jehož právni zájem byl § 28. 
trestným činem porušen, tedy nositel právního statku trestní hrozbou chráněného. Pokud by 
bylo výjimkou . třeba právo k soukromé obžalobě nebo k návrhu přenésti na jinou osobu 
nebo na některý úřad, bude to u jednotlivých trestných činů výslovně ustanoveno. 

Je-li k soukromé obžalobě nebo k návrhu oprávněná osoba hromadná, vykonává tato 
oprávnění, jak samo sebou se rozumí, ten, kdo je povolán dle platných předpisů k zastu
pování takové osoby vůbec, tedy zejména ve sporech civilních. 

Obtíže činí případ, když oprávněná osoba je nesvéprávná, ať z jakékoli příčiny, zejména 
byla-li zbavena svéprávnosti úplně nebo částečně. Poněvadž soukromá obžaloba i návrh 
jsou oprávnění rázu vysoce osobního, je jisto, že nelze tu beze všeho užíti zásad občan
ského práva o zákonném zastoupení. Spíše sluší pokládati za rozhodno,. má-li oprávněný 

faktickou způsobilost k vykonávání svého práva. Zejména netřeba podrobněji odůvodňovati, 
že marnotratníkovi, jenž byl prohlášen za částečně nesvéprávného a jenž tudíž dle císař

ského nařízení ze dne 28. června 1916 ř. z. 20í7 má právní postavení dospělého nezletilce, 
nelze proto odpírati právo k samostatnému podání soukromé obžaloby nebo návrhu. 
A totéž platí o nezltlilci tak rozumově vyvinutém, že mu výkon těchto práv lze bez obavy 
svěřiti. Osnova pokládá tu ve shodě s některými novějšími trestními zákony i osnovami 
za rozhodný dosažený rok osmnáctý. Ale na rozdíl od 'nich nebylo uděleno v tomto případě 
právo k soukromé obžalobě nebo k návrhu vedle nezletiIého dokonavšího osmnáctý rok také 
jeho zákonnému zástupci, poněvadž toho není třeba a mohlo by to vésti k zbytečným kolisím. ' 

Výjimka z toho, co právě bylo uvedeno, má platiti, pokud jde o oprávnění k soukromé 
obžalobě zakládající se na porušení práva, jež může míti důležitý význam majetkový, jako 
porušení práva auktorského, známkového, patentního atd., ,ano tu je žádoucno, aby i nezletilý 
starší osmnácti let a ovšem i marnotratník byl zastoupen svým zákonným zástupcem. To 
se však týče jen práva k soukromé obžalobě a nevztahuje se tedy na delikty návrhové, 
poněvadž tu právo k návrhu se zakládá zpravidla na zájmech zcela jiných než majetkových. 
Pokud by snad bylo žádoucno, rozšířiti uvedené ustanovení také na tyto delikty, ukáže se 
po úpravě části zvláštnÍ. 

Vyjímajíc případy uvedené, tedy ve všech ostatních směrech, je povolán k výkonu 
práva soukromé obžaloby a návrhu zákonný zástupce osoby nepožívající plné svéprávnosti. 
Bez omezení platí tudíž tato zásada, pokud jde o osoby zbavené iíplně nebo částečně 
svéprávnosti pro duševní chorobu, slabomyslnost, nebo pro navyklé zneužívání alkoholu • 
(pijáctví) neb o nervových jedů (§ 1 odst. 2. Č. 2. cís. nařízení ze dne 28. června 1916, 
ř. z. 207). 
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Rozumí se, že právo zastupování nesvéprávného přestavá, jakmHe zanikne poměr, na 
němž' se zakládá. Když byl tedy na pře nezleti1ý za trvání \trestního řízení dosáhl osmnáctého 
roku, jest oprávněn žalobní právo samostatně vykonávati. 

Koliduje-li zájem osoby nesvéprávné se zájmem zákonného zástupce anebo zájem dvou 
nesvéprávných, zastoupených týmž zákonným zástupcem, mezi sebou, sluší ustanoviti zvláštního 
zástupce pro tuto věc. To platí také v tom případě, když by tu zákonného zástupce ne
bylo. Aby zamezen byl průtah, jímž by práva nesvéprávného mohla utrpěti újmu, má právo 
ku zřízení zvláštního zástupce ve všech těchto případech příslušeti také soudu trestnímu. 

Prodloužení lhůty k soukromé obža,.lobě nebo k návrhu pro ten případ, že by v osobě 
zástupce nastala za běhu lhůty změna, nepokládáno za nutné, hledíc k délce lhůt, o něž jde. 
Proti nepříznivým následkům možného průtahu ve zřízení nového zákonného zástupce chrá
něn je nesvéprávný dostatečně usnadněnou možností zříditi zástupce zvláštního. 

Vysoce osobní ráz práva k soukromé obžalobě a k návrhu vylučuje, aby v případě 
smrti oprávněného, nastavší před koncem lhůty, bylo užito zásad občanského práva o po
sloupnosti dědické. Toliko nejbližším příslušníkům lze dovoliti, aby uplatňovali ona oprávnění 
po smrti oprávněného na místě něho, poněvadž lze předpokládati, že budou míti totožný 
zájem na nestíhání nebo na stíhání jako zemřelý neb aspoň, že ona oprávnění budou vy
konávati v jeho intencích. Osnova omezila tento přechod práva k soukromé obžalobě 

a k návrhu na manžela, rodiče a děti, ze vzdálenějších příbuzných pak jen na ty, kteří 

v době jeho smrti žili s ním ve společné domácnosti, a není-li tu žádného z uvedených 
příslušníků, na sourozence, kteří nežili ve společné domácnosti se zemřelým, vylučujíc přechod 
důsledně v tom případě, když ' lze dokázati, že zemřelý svého oprávnění vykonati nechtěl. 
Rozšířiti tento kruh oprávněných nedoporučuje se již proto, poněvadž u deliktů návrhových 
je k trestnímu stíhání, jak výše bylo uvedeno, potřebí návrhů všech. Hledíc k tomu, že 
uvedené osoby nastupují v právo zemřelého, měl by pro výkon jich práva platiti toliko zby
tek lhůty v době jeho smrti ještě neuplynuvší. Protože by ale právo jich potom často bylo 
ilusorní, doporučuje se poskytnouti jim novou lhůtu běžící od smrti oprávněného. -

Odlišný případ, když oprávněný zemřel po podané již obžalobě soukromé, je povahy 
ryze procesní a má býti upraven t~estním řádem. 

Je možno, že právo auktorské, patentní nebo jiné právo povahy majetkové, na němž 
se zakládá oprávnění k soukromé obžalobě přešlo na jiného prodejem neb jiným způsobem 
dříve, než obžaloba byla podána. Př~pad ten netřeba v zákoně upravovati; neboť jde o otázku, 
kdo je tu poškozen trestným činem, zda původní oprávněný či nabyvatel, tedy o otázku 
skutkovou, již řešiti v jednotlivém případě přísluší soudu. 

Oddělet:IÍ druhé. 

Zánik státního práva trestníholl 

S m r t v i n n i k a. 

\ § 29. Smrtí vinníka mizí ze světa ten, na němž rozsudek má býti vykonán. Nemělo by 
tudíž smyslu po této době zaváděti trestní řízení a také nelze připustiti, aby proti zemřelému 
byl vynesen rozsudek odsuzující. Je-li možno vésti trestní řízení dále nebo je obnoviti za 
tím účelem, aby dosaženo bylo zproštění zemřelého, jest otázka, jejíž řešení náleží do 
trestního řádu. 

Na uvedeném důsledku nemění se nic tím, že odsuzující rozsudek nabyl právní moci 
dříve ještě, než odsouzený zemřel. Ani takový rozsudek nemůže býti ' vykonán. Pokud jde 
o tresty na svobodě a zabezpečovací opatření namířená proti osobě' odsouzeného, rozumí 
se to samo sebou. Pochybnost mohla by však vzniknouti hledíc k''''1restu peněžitému. Platné 
právo jak území dříve rakouského tak území dříve uherského skutečně připouští, aby trest 
peněžitý byl dobýván proti pozůstalosti, když rozsudek v době smrti odsouzeného byl již 
v právní moci. Avšak toto ustanovení je patrným následkem přenášení zásad práva občan
ského do oblasti trestní. Trest peněžitý není dluhem, nýbrž právě trestem, t. j. zlem, jež 
má stihnouti vinníka za spáchaný čin. To je vysloveno v § 43, kde jako účel trestů peně
žitých se uvádí snížení životní úrovně vinníkovy. Zemřel-U vinník, je nepochybno, že ho 
toto zlo již stihnouti nemůže a byl-li by rozsudek vykonán proti pozůstalosti odsouzeného, 
stihl by ne odsouzeného, nýbrž jeho dědice, tedy osoby, jež nemají viny na jeho trestném 
činu. Dědicové byli by v horším postavení, než kdyby z4stavitele byl stihl trest na svobodě, 

. tedy trest přísnější. Proto právem v novějších trestních zákonech a osnqvách vylučuje se 
dobývání peněžitého trestu proti pozůstalosti odsouzeného v každém případě. Toto stano" 
visko bylo přijato i zde. 



Dusledně by mělo píatiti totéž, pokud jde o vysiovené rozsudkem zabráni předmětů, 
o něž se zemřelý trestným činem obohatil, nebo jiných předmětů, jež si za ně opatřil, nebo 
hodnoty takových předmětů (§ 47). Tu ale činí osnova výjimku potud, pokud zabraná 
věc nebo její hodnota v době smrti odsouzeného se nalézá v jeho majetku. Neboť tu nejde 
o snížení životní úrovně vinníkovy jako při trestu peněžitém, nýbrž o napravení bezprávného 
přesunu majetkového a příčilo by se našemu právnímu cítění, aby to, co zločinem bylo 
získáno, bylo ponecháno dědicům jen proto, že pachatel zemřel prve, než rozsudek mohl 
býti vykonán . 

. Jinak má se věc, pokud jde' o propadnutí obecně nebezpečných předmětů trestným 
činem vyrobených. nebo získaných a nástrojů, jichž k jeho spáchání bylo užito (§ 63). Neboť 
tu nejde o trest, nýbrž o opatření zabezpečovací, jehož výkon v zájmu bezpečnosti obecné 
musí býti připuštěn i proti pozůstalosti. Proti ní může býti vykonáno také rozhodnutí o ná
rocích soukromoprávních, na němž podle zásad občanského práva, jichž tu sluší užíti, 
smrtí pachatele se nic neměití. 

U děl e ním i I O s ti. 

Podle § 103 ústavní listiny přísluší presidentu republiky právo udíleti amnestii, pro- § 30. 
míjeti nebo zmírňovati tresty a právní následky odsouzení trestními soudy, zvláště též 
ztrátu vo]ebn1ho práva do Národního shromáždění a jiných zastupitelských sborů, jakož 
i - s vyloučením trestných činů soukromožalobných - nařizovati, aby soudní trestní řízení 
nebylo zahajováno neb aby nebylo v něm pokračováno. Tímto ustanovením jest upraveno 
presidentovo právo udíleti milost jak úplným potlačením trestního řízení (abolice), tak 
i prominutím nebo zmírněním trestij soudem vysloveného (udělení milosti v užším slova 
smyslu, agraciace) nebo prominutím,' následků odsouzení (rehabilitace) a je zároveň také " 
vysloveno, že udělení milosti každým z těcht~ tří způsobů může se omezovati na jedno
tlivého vinníka anebo státi se hromadně (amnestie). 

Bylo by zajisté zbytečno toto ustanovení ústavní listiny v trestním zákoně - snad 
z důvodů systematiky - opakovati. Žádoucno jest ale odstraniti pochybnosti, jež v praksi 
mohou vzniknouti, poku,d jde o dosah aktu agraciačního, výslovným ustanovením, že pro
minutí trestu soudem uloženého nemá účinku na výrok soudu o zabezpečovacích opatřeních 
a o nárocích soukromoprávních. Toto ustanovení jest odůvodněno tím, že tu nejde ani 
o tresty ani o právní následky odsouzení a že zejména zabezpečovací opatření mají za účel 
nikoli působiti zlo vinníku, tedy jej trestati, nýbrž chrániti společnost před pácháním nových 
činů protisociálních. Toto ustanovení je tedy v souhlase s uvedeným předpisem ústavní 
listiny, v němž právě je řeč toliko o trestech a právních následcích odsouzení. Rozumí 
se ale, že nemůže býti překážkou prominutí trestu, vyslovil-li soud, že trest má býti 
vykonán v ústavě zabezpečovacím. Také bylo žádoucno za odstraněním možných po .. 
chybností výslovně ustanoviti, že vedlejší tresty sluší pokládati za prominuté jen, pokud 
to v příslušném rozhodnutí presidentově je výslovně ustanoveno. Při tom sluší upozor
niti na to, ž€ v pojmu trestů vedlejších je zahrnuta také ztráta čestných práv občanských 
(§ 51), kteráž je v § 103 ústavní listiny patrně v první řadě míněna výrazem "následky odsouzení". 

Že president může uděliti úplnou rehabilitaci s týmiž účinky, jaké má zahlazení od
souzení výrokem soudu (§ 38), jest uznáno již platným právem (§ 6 zákona o zahlazení 
odsouzení z 2l. března 1918, ř. z. 108). Zde bylo toliko ustanoveno rovněž za odstraněním 
možných pochybností, že, má-li rehabilitace z milosti míti tento účinek, musí to v rozhodnutí 
presidentově býti výslovně uvedeno. 

, Také bylo žádoucno výslovně stanoviti, jak to' činí již platné právo, že, byl-li trest 
prominut, má to tytéž účinky, jaké zákon spojuje s vykonáním trestu (§ 13 čís. 20). Z tohoto 
ustanovení vyplývá samo sebou, že tyto účinky nastávají dnem, kdy příslušné rozhodnutí 

. bylo presidentem podepsáno, pokud v něm není ustanoveno jinak. 

Pro m lčen i. 
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Promlčení, záležející v zániku trestního práva státního uplynutím času, je všeobecně § 31 - 34. 
uznanou institucí práva trestního. 

Nejúčinnější je trest, následuje-li v zápětí za činem. Čím později dojde k výkonu trestu, 
čím delší je časová mezera mezi trestným činem a trestem, tím více se účinek trestu otu-

. puje. Ve veřejnosti, na kterou má výkon trestu působiti jako výstraha, upomínka na čin 

prodlením doby pobledla, rozruch vyvolaný trestným činem dávno uhasl a potřeba reakce 
není. po delší době více pociťována. Vinník sám snad upřímně litoval svého činu a vede 
po mnohá léta bezúhonný život. Tu pojednou objeví se opožděně trestající spravedlnost, 
aby bez milosrdenství uplatnila heslo: fiat justitia, pereat mundus. Jak viděti, může 
přijíti doba, kdy takové opož děné potrestání vinníka úplně by -se minulo účelem, ba 
zplodilo by jen zlo. 
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K tornu přistupuje ještě další dfrvod procesnl povahy. Upomínka na udalosti pobledla 
i v pam~ti svědků; někteří snad během času zemřeli a možná, že i jiné důkazy vzaly za 
své. Zvláště povážlivé by bylo, kdyby to právě byly důkazy vývodní, kdežto důkazy viny by 
náhodou zůstaly zachovány. A tak je lépe, když stát nemoha po delší době ve velké většině 
případů své trestní právo uplatniti spolehlivě, raději se ho zřekne i v těch případech, ve 
kterých by to výjimečně bylo možno. 

Proto osnova podržuje ve shodě s novodobými zákonodárstvími i osnovami instituci 
promlčení. Při tom ji však podrobuje proti platnému právu v území dříve, rakouském a částeč
ně i proti právu platnému v území dříve uherském některým zásadním změnám. 

1. Právo platné v území dříve rakouském nespokojuje se uplynutím doby, nýbrž při

držujíc se staršího názoru na promlčení činí je závislým na řadi dalšlch podmfnek, jež mají 
podávati svědectví o tom, že vinník se polepšil. Zejména žádá se, aby pachatel neměl již 
žádného užitku z trestného činu, aby nahradil podle možnosti způsobenou škodu, aby se 
nedopustil nového trestného činu a aby se nevyhnuI trestnímu řízení útěkem do ciziny. Osnova 
upouští ve shodě s novodobými trestními zákony od těchto · dalších podmínek promlčení. 
Neboť zákonodárný důvod této instituce sluší hledati, jak právě bylo vyloženo, zcela jinde, 
než v chování se zločince po činu. 

2. Dle platného práva obou území přerušuje se promlčení každým procesním jednáním 
soudu namířeným proti pachateli jako obviněnému s tím účinkem, že promlčecí doba dotúd 
uplynuvší neplatí, nýbrž že musí počíti promlčení nové. Ačkoliv není vyloučeno, že tato zá
sada vznikla obdobným užitím ustanovení práva občanského, byla přece přejata osnovou 
a to k tomu konci, aby bylo zamezeno způsobiti dokonání promlčení ještě během zaháje
ného trestního řízení úmyslným jeho protahováním, co~ by zejména při kratších lhůtách 
promlčecích bylo snadno možno. Tím ale je na druhé straně umožněno trestním soudům 

občasným obnovováním aktů stíhacích proti pachateli vyloučiti promlčení aspoň v těch pří
padech, kde pachatel je znám. Skuteč!1ě pak vidíme v praksi, že soudy pokládají takovéto 
občasné přerušování běhu pro'mlčení přímo za svou povinnost, takže význam této instituce 
se omezuje na případy, ve kterých čin neb aspoň pachatel ' zůstal neznám. Že tato prakse, 
při kteréž působnost zákonné instituce je závislá na větší nebo menší bdělosti orgánu pově
řeného "předkládáním lhůt", je v odporu s výše vytčenými základními myšlenkami instituce 
promlčení, je na jevě. Proto je žádoucno, aby v zákoně stanovena byla určitá doba, přiro
zeně delší než pravidelná lhůta promlčecí, po jejímž uplynutí by promlčení bylo dokonáno 
za všech okolnosti, zejména tedy nehledíc k přerušením, jež mezi tím smid nastala. 

3. Platné právo území dříve rakouského zná toliko promlčení trestního stíhání. Trest 
sám, na který bylo soudem právoplatně nalezeno, je nepromlčitel.ný; může býti vykonán, 
i když uplynula sebe delší doba od právní moci rozsudku. Zákonodárství území dříve uherského 
naproti tomu připouští - stejně jako jiné novější trestní zákony - také promlčenf výkonu 
trestu soudem vysloveného. Také osnova přijala tuto instituci. 

Je sice pravda, že, bylo-li trestní právo státní forma1isováno soudním rozsudkem, nelze 
již mluviti o nějakých obtížích průvodních, které, jak svrchu bylo řečeno, jsou jedním 
z důvodů instituce promlčení. Ale za to zůstává tu v plné platnosti onen druhý důvod, 
čerpaný ze samé podstaty trestního práva a účelu trestu a tedy nepochybně silnější, ba 
rozhodující, že totiž uplynutím doby pomíjí potřeba reakce a že příliš opožděné zasáhnutí 
trestající spravedlnosti by se minulo oněmi účinky, jež zákonodárce s trestem spojuje, ba 
bylo by pociťováno jako nespravedlivé a bezúčelné působení zla. Je-li tento důvod 

správný - a že správný jest, toho důkazem je všeobecné uznání instituce promlčení - pak 
nemůže ta okolnost, že trestní právo státní bylo formálně uznáno rozhodnutím soudu, míti 
toho účinku, že by promlčení bylo vyloučeno a že trest soudem vyslovený by mohl i po 
sebe delší době býti vykonán. 

1. Promlčení stíhání. \ ..... 

§ 31 a 32. Promlčecí lhůty byly, pokud jde o zločiny, stanoveny 6, 12 a 20 léty. To značí proti 
některým lhůtám platného práva území dříve rakouského (5, 10, 20 let), a také proti některým 
lhůtám práva uherského (5, 10, 15 a 20 let), nepatrné zvýšení, jež ale je více než vyváženo 
tím, ' že osnova upustila od jakýchkoli jiných podmínek promlčení. 

Pokud jde o přečiny, bylo lhůty promlčecí upraviti zcela nezávisle na právu dosud 
p1atném, hledíc k tomu, že dělidlem mezi zločiny a přečiny podle osnovy je zásadně nízká 
pohnutka činu a že tudíž také činy jinak povahy velmi těžké mohou býti toliko přečiny a , 
přes to stíženy dlollhodobými tresty. Proto na místě promlčecích lhůt práva rakouského 
(3, 6, 12 měsíců) a promlčecích lhůt práva uherského (3 léta) stanoví osnova na přečiny 
podle výše zákonného trestu promlčecí dobu 2, 4, 6 a 8 let. Při tom byla zachována zásada, 
že přečiny mají se při téže délce zákonné sazby promlčovati dříve ' než zločiny, což zásadním 
rozdílem obou těchto kategorií je s dostatek odůvodněno. 

I ' 
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Pro přestupky pokládána byla za přiměřenou šestiměsíční promlČecí lhůta práva platného 
v území dříve uherském. 

Jak z toho patrno, závisí určení promlčecí lhůty v jednotlivém případě na rozhodnutí 
otázky, jde-li o zločin, přečin nebo přestupek a poněvadž délka promlčecí doby u zločinů 
a přečinů se řídí maximem zákonné sazby trestní, i na rozhodnutí otázky, které zákonné sazby 
sluší užíti na případ, o který jde. Je-li v zákoně několik sazeb na vybranou, rozhoduje sazba 
vyšší. Tam, kde zákon nařizuje nebo připouští zvýšení nebo snížení sazby zákonné, rozhodná 
je sazba takto zvýšená nebo snížená, jsou-li v případě,o který jde, dány podmínky pro toto 
zvýšení nebo snížení (srov. zvl. § 74-80). 

Pokud jde o počáttk promlčení, zasluhuje úvahy, má-li býti rozhodna doba. kdy byla ukon
čena trestná činnost, či teprve doba, kdy nastal výsledek, kdy tedy byl trestný čin dokonán. 
První alternativa je podle převážného mínění právem platným v území dříve rakouském, druhou 
přijalo výslovně právo uherské. Je zřejm,o, že toto druhé řešení nemůže vztahovati se na případ, 
když trestný čin zůstal nedokonán, tedy na pokus. Ale nehledíc ani k tomu, přiklonila se 
osnova k názoru, že pro počátek promlčení má býti rozhodno ukončení trestné činnosti, a to 
především proto, poněvadž také svrchu uvedené úvahy ro~hodné pro přijetí instituce promlčení 
poji se k době samé činnosti trestné a poněvadž je často věcí pouhé náhody, nastane-Ii výsledek 
dříve či později po činu. (Příklad: člověk od jiného zraněný zemře teprve po delší době). 

Namítá se sice, že, počíná-li se promlčení od ukončení trestné činnosti, může se státi, 
že čin je promIčen prve, než výsledek vůbec nastane. (Příklad: budova k jejímuž vystavení 
bylo užito chatrného staviva, zřítí se teprve po delší době, při čemž utrpí lidé úraz). Ale tato 
námitka mnoho neváží, neboť takové případy jsou zajisté jen výjimkou. Ostatně jest také 
možno, že čin se promlčí prve, než vyšel na jevo, aniž to překáží přijetí instituce promlčení. 

Př~držíme-1i se zásady, že promlčení se počíná dnem, kdy trestná činnost byla ukon
čena, je pak zbytečné zvláštní ustanovení o počátku promlčení při pokusu. Také není třeba 
zvláště určovati, jak tu a tam se děje, počátek promlčení při pokračování a při deliktech 
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trvajících, ano nemůže býti pochybnosti o tom, že trestná činnost je ukončena při pokračo-
vání teprve posledním aktem a při deliktech trvajících teprve tehdy, kdy přestala trestná 
činnost, na př. u deliktů proti svobodě, kdy přestalo trestné omezení svobody. Rovněž není 
potřebí zvláštního ustanovení o deliktech páchaných opominutím (omisivních), při nichž podle 
uvedené zásady je rozho~no, kdy ukončeno bylo porušení povinnosti ke konání, tedy kdy 
přest~la možnost této povinnosti dostáti. Výraz "trestná činnost" je tedy míněn ve smyslu 
širším, zahrnuje i opominutí (§ 13 čÍs. 1.). To platí také o takových deliktech omisivních, 
k jichž dokonání je třeba nějakého výsledku. 

Účastnilo-li se při spáchání trestného činu několik osob, je rozhodna doba, kdy 
ukončena byla trestná činnost všech; neboť činnost veškerých účastníků tvoří tu jediný celek. 

Z ustanovení o počítání času obsaženého v § 13 čís. 10. vyplývá, že den, kdy trestná 
činnost byla ukončena, nepočítá se ještě do doby promlčecí. 

Podle některých osnov (zejména německé z r. 1909 a rakouské z r. 1912) staví se běh pro
mlčení, pokud nelze pro právní překážky trestní řízení zahájiti nebo v něm pokračovati, takže 
tato doba se do promlčecí lhůty nevčítá. Takové ustanovení mělo by význam především v tom 
případě, když vinník požívá privilegia nestihatelnosti, zejména jako člen zákonodárného 
sboru. Než toto ustanovení, v němž uplatňuje se civilně právní zásada "agere non valenti non 
currit praescripíio", postrádá oprávněnosti pro oblast trestního práva. Také by tu takové sta
vení promlčení nemělo valného praktického významu, hledíc k ustanovení § 21 ústavní listiny, 
podle něhož stíhání je ;,na vždy vyloučeno", odepřela-li sněmovna souhlas k němu. 

Podle rakouské osnovy z roku 1912 staví se promlčení také po tu dobu, po kterou 
pachatel se zdržuje v cizině, aby se vyhnul stíhání. Ale ani toto ustanovení, jímž se obdob
ná podmínka promlčení platného práva dříve rakouského zadními vrátky částečně zase 
vrací, nedá se odůvodniti z podstaty instituce promlčení. Ostatně je takové ustanovení zby
tečné, když možno proti pachateli zdržujícímu se v cizině kdykoliv způsobiti přerušení pro
mlčení nějakým soudním aktem stíhacím. 

Ustanovení, že promlčení se přerušuje proti· vinníku každým soudním výkonem na
mířeným proti němu jako proti pachateli, bylo, jak výše řečeno, převzato z platného práva 
(rakouského i uherského) a to také v tom směru, že tento účinek se omezuje na osobu, jíž 
se soudní výkon týká (srov. slova "proti vinníku*'). Pochybno by mohlo býti toliko, má-li 
tento účine~ již samo usnesení soudu o takovém opatření, jak výslovně ustanovuje uherský 
trestní zákon a jak také judikatura nejvyšího soudu interpretovala rakouský trestní zákon, 
či teprve nějaký výkon směřující k provedení takového unesení. Osnova chce zvoleným 
výrazem " opatření " naznačiti, že se přiklonila k druhé alternativě, t. j. že promlčení se 
přerušuje teprve, když byl podniknut nějaký krok k uskutečnění příslušného usnesení soudu, 
na př. jeho doručeriím nebo jinak oznámením straně neb úřednímu orgánu pověřenému 
výkonem a pod. Toto řešení doporučuje se již z důvodů praktických, ana doba soudního 
usnesení, jde-li o samosoudce, se nedá vůbec kontrolovati. 

/ 
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Přerušení promlčení ma za nas1edek, že dotud uplynuvší promlčecl doba neplatí, a ze 
běží promlčení nové. Od které doby? V té příčině přiklonila se osnova k právu území 
d~íve uherského, dle něhož nové promlčení počíná se samým přerušením. Podle práva území 
dříve rakouského běží nové promlčení teprve od té doby, kdy trestní řízení bylo zastaveno 
nebo kdy osvobozující rozsudek nabyl právní moci. To ale vede k tomu, že nové promlčení 
nemůže se -počíti, dokud nedojde k ukončení trestního řízení některým z uvedených způ
sobů, nechť trestní řízení trvá jakkoli dlouho. Z toho pak vzniká v prak si znárpá pochybná 
otázka, nepočíná-li se nové promlčení aspoň od té doby, kdy trestní řízení bylo přerušeno, 
ať formálně, na pře pro nepřítomnost obviněného (§ 412 tr. ř.), neb aspoň fakticky, na pře 

'protože věc zůstala nedopatřením ležeti. Tyto pochybnosti by se neodstranily, kdyby zákon 
stanovil, že nové promlčení počíná se od posledního aktu soudního stíhání; neboť by bylo' 
pochybno, který akt sluší pokládati za poslední a je-li promlčení dokonáno, uplynula-li 
promlčecí doba mezi dvěma posledními úkony stíhacími. Podle zvolené formulace osnovy 
je nepochybno, že k této otázce sluší přisvědčiti a dochází tím i výše uvedená sporná 
otázka nepochybného rozřešenÍ. 

Než i při této úpravě přerušení promlčení zůstává soudu možno občasným obnovením 
stíhání vyloučiti promlčení v každém případě, kde pachatel je znám. Proto je žádoucno, 
aby dle vzoru italského trestního zákona a některých osnov stanovena byla maximální doba, 
po jejímž uplynutí je promlčení dokonáno na každý způsob, tedy i když mezi tím snad 
bylo jednou nebo vícekráte přerušeno. Osnova pokládá v té příčině za přiměřenou dobu 
o polovici delší, než je řádná doba promlčecí, nejméně však 5 ~et, tedy u zločinů 9, 18 
a 30 lEt, u přečinů 5, 6, 9 a J 2 let. U přestupků bylo nutno, hledíc ku krátkosti řádné 

promlčecí lhůty (šest měsíců), stanoviti poměrně vyšší dobu pro takové "absolutní proml
čení", totiž na dvě léta. Neboť poněvadž běh této lhůty promlčecí se nepřerušuje, musí, 
nemá-li nastati promlčení, v této lhůtě trestní řízení býti nejen zahájeno, nýbrž i rozsudek 
vynesen a nabýti právní moci. I bylo by, kdyby lhůta ta byla příliš krátkou, snadno možno 
zavlékáním trestního řízení zejména při nynější přetíženosti soudů promlčení "si dobýti". 
Promlčení počíná se tu stejnou dobou jako promlčení pravidelné, totiž ukončením trestné 
činnosti. 

Pro mlč e n i v ý k O n u r O z s u d k u~ 

§ 33 a 34. Některá zákonodárství a osnovy mluví o promlčení výkonu trestu. Zvoleným zde po-
jmenováním má býti naznačeno, že jde o promlčení výkonu celého rozsudku, pokud zákon 
výslovně nestanoví výjimek. 

Výše bylo již uvedeno, že osnova přijala tuto ,instituci jako důsledné vybudování 
myšlenky, na ní~ spočívá promlčení vůbec. Tím přiklonila se osnova k právu platnému 
v území dříve uherském a to také v tom směru, že stanoví pro promlčení výkonu rozsudku 
lhůty delší, než jsou pravidelné lhůty pro promlčení trestního stíhání. Z důvodů, jež budou 
níže ihned uvedeny, jevilo se přiměřeným určiti tyto . lhůty stejnou měrou, která byla zvolena 
pro lhůty absolutního promlčení trestního stíhání, totiž o polovici ' delší než řádné lhůty 
promlčecí. Také u přestupků bylo užito téhož měřítka (lhůta dvouletá). 

Osnova v.šak uchyluje se podstatně jak od 'uherského trestního zákona tak i od jiných 
zákonů a osnov, pokud jde o otázku, od které doby toto promlčení výkonu rozsudku má 
se počíti. V té příčině setkáváme se snad bez výjimky se zásadou, že promlčení výkonu 
trestu počíná se právní mocí odsuzujícího rozsudku. Avšak to vede k tomu důsledku, že 
počátek promlčení závisí tu na okolnosti často náhodné, kdy trest~í řízení mohlo býti 
skoncováno, tedy na řadě překážek dílem faktických, dílem právních, které se v jednotlivém 
přídadě tomu v cestu stavL Kdyby pak následkem takových překážek došlo k odsouzení 
vinníka až teprve ke konci doby ustanovené pro promlčení trestního stíhání, je patrno, že 
by se tím časová vzdálenost mezi dokonáním promlčení a spáchaným trestným činem téměř 
zdvojnásobila. .. 

To ale jsou důsledky, jež nelze srovnati se základní myšlé'i1kou promlčení. Neboť 
uznává-li zákonodárce, že po uplynutí určité delší doby pachatel nemá býti stíhán, poně
vadž tu již není potřebí trestní reakce a poněvadž by takové opožděné stíhání více škodilo 
než prospělo, pak musí tato idea býti domyšlena rozšířením jejím i na výkon rozsudku 
mezi tím snad vyneseného. Vždyť tíl!1to rozsudkem se nemění na věci nic 'jiného, než že 
trestní právo státu je výrokem soudu zjištěno. Přisuzuje-li se tedy rozsudku tak daleko
sáhlý účinek na promlčení, je tu činiti patrně s důsledkem civilně právního názoru o ne
promlčitelnosti práva formalisovaného rozhodnutím soudu. Omezíme-li ale zorné pole, jak 
je správno, na oblast práva trestního, pak nelze té okolnosti, že došlo k odsouzení, při

kládati tu žádný jiný význam, než jaký má zavedení trestního řízení vůbec, totiž účinek 
promlčení přerušující. A rozhodneme-li se pro možnost absolutního promlčení, dokonáva
jícího se po delší sice době, ale nehledíc k nastalému přerušení, sluší důsledně po uplynutí 
této doby vyloučiti i výkon odsuzujícího rozsudku mezi tím vyneseného. 



Osnova přijala tuto zásadu a proto také byly lhůty pro promlčení výkonu rozsudku 
důsledně stanoveny stejnou výměrou jako lhůty absolutního promlčení trestního stíháni, 
s nimiž mají míti i společný počátek, totiž ukončení trestné činnosti. 

A ještě v jednom směru se uchyluje osnova od jiných osnov i trestních zákonů (zejména 
také uherského), totiž v tom, že nespojuje přerušení promlčení výkonu trestu s každým 
opatřením příslušného úřadu směřujícím k výkonu trestu toho. Neboť je jasno, že pak by 
bylo v rukou tohoto úřadu, aby promlčení výkonu trestu znemožnil stejně, jako jsme 
to viděli svrchu u promlčení trestního stíhání, ba zde v míře ještě širší, poněvadž osoba 
odsouzeného je vždy známa. Je nepochybno, že takovým ustanovením odnímá se celé 
instituci praktický význam. 

Osnova spojuje tu přerušení promlčení teprve s počátkem výkonu trestu na svobodě 
a to proto, poněvadž, kdyby počátek výkonu trestu' neměl tohoto účinku, promlčení by se 
mohlo dokonati za samého výkonu. Týž účinek přikládá se i zatčení a uvalení vazby na 
odsouze~ého za výkonem tre; tu; neboť by jinak vědomí, že dovršení promlčení chybí už' 
jen maličko, mohlo sváděti k útěku a útěk, zdařil-li by se, by byl takto privilegován. 
Následkem přerušení promlčení je, že celá doba promlčecí musí uplynouti znova a to počí
najíc přerušením vazby ne-bo výkonu trestu. 

Ale i vinník, jenž je na svobodě, mohl by připadnouti na myšlénku, že bude lépe, 
než aby nastoupil trest, odebrati se za hranice a tam vyčkati promlčení .výkonu rozsudku, 
zejména když do něho již mnoho nechybí. Tomu má býti čeleno ustanovením, že vzdálí-li 
se odsouzený po vynesení rozsudku první stolice do ciziny, promlčení výkonu rozsudku 
se přerušuje a že počíná se touto dobou promlčení nové. 

Aby promlčení nemohlo dokonati se v době, kdy není možno počíti s výkonem 
trestu, protože po právní moci rozsudku na odsouzeném se vykonává jiný trest nebo zabez
pečovací opatření spojené s detencí, ustanovuje se, že tato doba se nevčítá do pro
mlčecí lhůty. 

Je na snadě, že soudy z obavy, aby promlčení výkonu rozsudku se nedokonalo, by 
se rozpakovaly odsouzenému přiznati dovolené zákonem oddáleni výkonu trestu, pokud 
závisí na volné úvaze soudu, zejména p odmínečné odsouzení, bezpodmínečný odklad výkonu , 
trestu a po volení lhůt k zapravení trestu peněžitého. Z té příčiny ustanovuje osnova, že 
promlčení výkonu trestu se staví také po dobu, na kterou výkon trestu byľ odložen, a to při 

odsouzení podmínečném až do právní moci rozhodnutí, kterým výkon tre stu byl nařízen, 

a že stejně se nevčítá i doba, na kterou bylo povoleno spláceti peněžitý trest ve lhůtách. 

Z uvedeného plyne, že nemá-li dojíti k proml'čení výkonu rozsudku, musí se v zákonné 
lhůtě promlčecí - nehledíc k výjimkám p rávě uvedeným - započíti s výkonem trestu. 
Nebylo-li by to pro krátkost času více možno, nastane ovšem promlčení. Než tento dů
sledek sluší jen uvítati; neboť je známo, jak často bývá při instituci promlčení vytýkáno, 
že rozdíl jediného dne můž e rozhodovati o tom, dojde-li trestný čin potrestání čili nic. 
Právě uvedený důsledek úpravy zvolené osnovou bude v takových hraničních případech 

vhodným korektivem, způsobilým zmírniti tvrdost zákona. 
Promlčení výkonu rozsudku vztahuje se, jak již výše bylo uvedeno, nejen na výrok 

o trestu, nýbrž na celý rozsudek, tedy i na ostatní výroky v něm obsažené, pokud arci 
nebyly ještě vykonány. Z toho sluší ale vyjmouti jednak rozhodnutí o náhradě nákladů 

trestního řízení a o nárocích soukromoprávních, ve které pří čině se uplatií.ují zásady práva 
občanského, jednak rozhodnutí o opatřeních zabezpečovacích; neboť tato mají za účel chrániti 
společnost před spácháním dalších trestných činll a dosažení tohoto účelu nesmí býti mařeno 
promlčením. Arci, hledě k tomu, že uplynula delší doba od odsouzení, rozhodne soud, 
jeví-li se výkon zabezpečovacího opatření ještě potřebným. 

Ztráty čestných práv občanských se prumlčení výkonu rozsudku nedotýká. To proto, 
že tato ztráta nastane sama sebou již právní mocí rozsudku a trvá tu až uplyne doba 
určená soudem od promlčení hlavního trestu (§ 52 odst. 2, § 13 č. 20). 

Promlčení výkonu rozsudku má tytéž účinky jako výkon trestu (§ 13 čÍs. 20). 

N a v r á cen í p r á v o b Č a n s ký ch. 

Podle § 51 až 53 mohou býti odií.ata odsouzenému čestná práva občanská i právo § 35. 
vykonávati určitou živnost nebo povolání na dobu předem stanovenou. Je však možno, že 
účel tohoto potrestání, polepšení vinníkova, dosáhne se d říve, než doba tato uplyne. Proto 
z téhož kriminálně politického důvodu, který doporučuje zkracovati trest, ustanovuje osnova, 
že soud může po uplynutí určité doby vrátiti odsouzené mu odňatá práva, prokázal-li svým 
chováním, že pominula již příčina, která toto opatření vyvolala. Naděje na zkrácení ne
blahých následků odsouzení bude v mnohých případech další pobídkou k dobrému cho-
vání. Podmínečný způs ob n'avrácení těchto práv podle obdoby podmínečného propuštění 
1. trestu, ač teoreticky doporučitelný, je v praksi neprovedný. 
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. Podobné ustanovení nalézáme i v zákoně norském (§ 75), v osnově švýcarské z roku 
1918 (čl. 73-76) a německé (§ 50). 

Doba, po kteréž je tento výrok soudu přípustný, rovná se dvěma třetinám doby, na 
kterou soud ona práva mu odňal, činí však nejméně tři léta, což zajisté postačí, aby se 
projevila dobrá snaha odsouzeného státi se opět řádným členem lidské společnosti. 

U podmínečného odsouzení nemělo by navrácení práv občanských významu, neboť 
odkladem výkonu rozsudku jest odložen i výkon výroku o ztrátě práv občanských a zákazu 
vykonávati živnost nebo povolání (§ 85). 

Výmaz a zahlazen io d so u ze·n i. 

§ 36 -38. Proti platnému zákonu dříve rakouskému o zahlazení odsouzení ze dne 21. března 1918 
číslo 108 ř. z. (uherský zákon této instituce nezná) vykazuje osnova podstatné změny. 

Předně neobmezuje této výhody na osoby dosud zachovalé, jako činí v podstatě 

uvedený zákon, ani nevylučuje z něho provinilců spáchavších těžší čin trestný. Rehabilitace 
je dobrodiní, jež uděluje zákon vinníku, který si ho svým dobrým chováním zasloužil. Není 
příčiny, aby při tom bylo rozlišováno mezi provinilci těžšími a lehčími a mezi těmi, kdož 
se dopustili činu poprvé či nekolikráte. Kdo uváží, kolik různých skrytých příčin rozhoduje 
o trestném činu, jak mnoho imponderabilií determinuje Jednání zločincovo, nemůže pokládati 
za správné, aby některý provinilec nesl na čele znamení hanby až do smrti, třeba byl činu 
trpce litoval a upřímně se snažil státi se opět platným členem společnosti, zatím co jinému, 
kterého často jen náhoda uchránila před větším nebo dalším trestem, je vše zapomenuto. 
Rehabilitace musí býti odměnou za polepšení a výchovný její účinek nesmí býti zmenšován. 

Avšak myšlenka, vrátiti odsouzeném u zachovalost, když si toho svým chováním za
sloužil, setkává se v praksi s některými obtížemi. Stane-li se tak teprve po dloUhé době, 

jakou na př. stanoví zákon rakouský, zmenšuje se význam tohoto dobrodiní. Kdyby však 
zákon poskytoval rehabilitaci přiIiš brzy, mohlo by se přihoditi, že by se jí stával účastným 
i nehodný, čímž by jednak trpěl výkon spravedlnosti, jednak by bylo nebezpečí, že by se 
domohl veřejného úřadu ten, kdo nezasluhuje ještě žádoucí důvěry. 

Proto rozčlenila osnova rehabilitaci ve dvě instituce: výmaz odsouzení a zahlazení 
odsouzení. Výmaz odsouzéní jeví svůj účinek v životě občanském po kratší době, aniž tím 
trpí z.ájem veřejný. O vymazaném odsouzení smí býti podána zpráva toliko soudu a jen, 
jde-li o udělení neb odnětí veřejné služby, také jinému veřejnému úřadu. Zahlazení odsouzení 
poskytne po náležitě dlouhé dobe úplné zapomenutí na spáchaný čin trestný. 

Dobu zkušebnou v obou případech nestanoví osnova pevnou výměrou, jako je tomu 
v zákoně rakouském, nýbrž přizpůsobuje ji uloženému trestu, vycházejíc z přesvedčení, že 
trest v nové úpravě bude dosti spolehlivým ukazatelem hloubky pádu provinilcova a tím 
i doby, které je potřebí, aby smyl svou vinu. Ten, kdo spáchal čin menšího významu, 
dostane menší trest a tím dosáhne výmazu i zahlazení odsouzení v kratší době než ten, 
kdo byl pro těžší čin odsouzen k trestu delším u. Všechny pak okolnosti, které trestnost 
zvyšují nebo zmenšují, projeví se v trestu a tím také automaticky v době, po kterou se 
vyžaduje dobré chování odsouzeného. Ovšem je zároveň nutno stanoviti číselně určité hranice, 
aby doba· tato nebyla ani příliš krátká, ani zbytečně dlouhá. Při tom třeba dbáti různého 
kriminálního významu, jaký se jeví mezi zločiny a přečiny, takže hraníce u zločinu je 
stanoviti vý·še než hranice u přečinu. 

Oba zmíněné druhy rehabilitace liší se od sebe podstatně v několikerém směru. 
Výmaz povoluje se na žádost odsouzeného. Vyžaduje se k nemu, aby odsouzený 

podle své možnosti napravil škodu, kterou způsobil a aby uplynula zmíněná doba zku
šebná, která je ovšem kratší, než jaká se požaduje při zahlazení odsouzení. Ze srovnání 
prvního a třetího odstavce § 36 pak plyne, že v této době nesmí dojíti k novému odsou
zení pro zločin nebo přečin, nemá-li býti dosažení výmazu podstatuě ztíženo. 

. Jde-li o výmaz několika odsouzení, dbá osnova, aby byla dána postačitelná záruka, 
že je vinník toho skutečně hoden. Proto ustanovuje, že smí býti povolen výmaz pouze 
vš~ch odsouzení najednou, při čemž ovšem podmínky jeho, t. j. uplynutí stanovené doby 
a podle možnosti náhrada škody, musí býti splněny u každého jednotlivého z nich, a ne
spokojuje se již s pouhou formální zachovalostí, zračící se v tom, že se vinník nedostal 
do konfliktu s trestním zákonem, nýbrž vyžad uje aspoň pro dobu uplynuvší od posledního 
odsouzení pro zločin nebo přečin, tedy nejméně pro osm nebo pět let, chování i jinak občansky 
dobré. Ještě více je ztíženo dosažení výmazu, když z několika odsouzení aspoň dvě se 
stala buď pro přečin k vezení nejméně šesti měsíčnímu nebo pro zločin (§ 35 odst. 3 a 4). 

Naproti tomu přípustnost zahlazení odspuzení byla značně obmezena. Zahlazení odsouzení 
nastupuje sice bez výroku soudu po samém zákoně již po úspěšném uplynutí dalŠÍ, zajisté 
dostatečně dlouhé doby zkušebné, při čemž se osnova spokojuje zase s pouhým dobrým 
chováním formálním. Avšak zahlazení odsouzení je navždy vyloučeno, byl-li vinník v době 
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zkušebné odsouzen k trestu žaláře neb aspoň šestiměsíčnímu vězení. Kde by v konkretním 
případě ustanovení toto bylo příliš přísné, vyhoví požadavku spravedlnosti nebo slušnosti 
individuelní rehabi1itace aktem milosti, jenž ovšem rozsah její musí výslovně stanoviti 
(§ 30). 

Při podmínečném odsouzení nastávají účinky výmazu odsouzení, když uzná soud, že 
se podmínečně odsouzený osvědčil (§ 89). Uplyne-li pak doba, stanovená v jiných případech 
pro výmaz odsouzení, aniž v ní došlo k odsouzení k trestu žaláře nebo aspoň šestiměsíčního 
vězení, odsouzení se zahladí. 

Promlčení zpětnosti. 

Následky, které osnova spojuje se zpetností, zejména při ukládání trestu a zabezpečova- § 39. 
cích opatření i při výkonu trestu (srov. § 53, 56, 61, 64, 68, 69, 82 Č . 3, 112, 120, 122, pak 
§ 13 přest. zák.), jsou tak přísné, že je nutno, aby netrvaly příliš dlouho. Jinak by obava 

t 

z nich ztratila na své intensitě a to by .umenšovalo i snahu vinníka zdržeti se na dále 
podobných čiQů trestných. 

Také není nutno tyto následky po delší době uplatňovati, ježto statistika učí, že jen 
v prvních asi pěti letech po trestu bývají recidivy častější. Je to zjev přirozený, ježto, je-li 
příčinou pozdějšího trestného činu určitý zločinný sklon - a ten právě chce osnova stanove
ním těchto následků tlumiti - projeví se v této době; později ztrácí nový trestný čin již spo
jitost s dřívějším. 

Proto ustanovuje osnova, že uvedené následky nenastanou, nedopustí-li se vinník do 
určité doby takového nového trestného čiriu, při kterém by se jinak tyto účinky uplatnily. 
Nevyžaduje se tedy, aby vinník v této době nespáchal vůbec trestného činu, ani zase nejde 
tu v každém případě o zpětnost v užším smyslu, jak je definována v § 68, nýbrž je třeba 
návratu právě k takovému trestnému činu, kterému v daném případě přikládá osnova význam, 
tedy na př. v § 53 návratu k přečinu, kterým vinník opětně zneužije své živnosti nebo 
povolání, v případě § 56 opětného návratu ke zločinu nebo přečinu spáchanému z příčin 

tam uvedených a t. d. 
Zmíněná doba byla stanovena. při potrestání za zločin nebo přečin pěti léty a při 

potrestání za přestupek třemi léty. Do ní se započítá zkušebná lhůta podmínečně odsou
zeného nebo propuštěného, když se osvědčil, takže se pak ona doba počítá u podmínečného 
odsouzení ode dne právoplatnosti rozsudku, u podmínečného propuštění ode dne propuštění. 

Úpravou § 39 ("do spáchání nóvého trestného činu") má býti vyjádřeno, že je-li pod
mínkou užití některé z výše uvedených norem vÍCe než jediné předcházející potrestání, není 
třeba, aby všechna tato potrestání padala do uvedené pětileté nebo tříleté doby nazpět 

počítané od případu, o který jde, nýbrž že stačí k tomu, aby oné normy mohlo býti užito, 
když mezi jednotlivými potrestáními uvedená doba neuplynula. 

Hlava III. 

Tresty a zabezpečovaci opatřeni. 

Oddělení první. 

Druhy trestů a zabezpečovacích opatfení. 
Způsob, jakým trestné činy se trestají, zaVlSl nejen od povšechného názoru na smysl 

trestu, jenž podiníněn je řadou momentů sociálních a mravních, nýbrž i od faktických pod
mínek, jmenovitě od možnosti žádoucí opatření uskutečniti. 

Pokud jde o první moment, netřeba klásti zvláštní důraz na rozdíl mezi zastanci 
odplatného a zastanci účelového trestu. Neboť nehledě k tomu, že tento rozpor i v teorii 
možno pokládati za přežilý, v praktických požadavcích svých se vždy zastanci obou těchto 
směrů podivuhodně dobře snášeli. To je vysvět1itelno tím, že ani odplatný trest není my
slitelný bez nějakého účelu, ani trest účelový není myslitelný než jako odplata za nějaký čin. 

Spory, jež v teorii o těchto otázkách byly vedeny, vynesly v praksi rozlišení dvou 
typů opatření, jež trestní soud může učiniti. Jsou to jednak tresty v užším slova smyslu, 
jednak zabezpečovací opatlení. Rozdíl spočívá v tom, že při trestech vÍCe se hledí k povaze 
činu, jenž má býti trestán, při zabezpečovacích opatřeních k povaze pachatelově. Důsledek 
toho je, že trest je myslitelný jen tam, kde spáchán byl trestný Čin a kde splněny jsou 
i ostatní podmínky trestnosti 7 kdežto zabezpečovací opatřeni jest myslitelno i tam, kde n~ní 
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. Tresty hlavní. 

Tresty na svobodě. 

') r ) 

JJ 

Tresty na svobodě za zločiny a přečiny zná osnova dva: žalál a vězení. Podle zásady § -40-42. 
vyslovené v § 1 je žalář trestem za zločiny, vězení pak trestem za přečiny. Podle kriteria, 
jež v § 1 bylo zvoleno, bude základní rozdíl mezi těmito dvěma způsoby trestu spočívati v tom, 
že žalář má, vězení nemá vyjadřovati znehodnocení -pachatele pro nízké motivy jeho jednání. 

Poněvadž podle toho i objektivně velmi těžké činy bude možno trestati vězením, bylo 
nutno horní hranici vězení posunouti velmi vysoko (do patnácti let). Spodní hranice žaláře 
stanovena jedním měsícem, poněvadž kratší trest nelze pokládati za přiměřenou reakci na 
zavržitelný čin, zvlášť uvážíme-li, že tu půjde z pravidla o individua, jež již dříve se se
známila s trestem na svobodě a jež rozdílu mezi několikadenním žalářem a vazbou (trestem 
přestupkovým) by si neuvědomila. Návrh, posunouti minimum žaláře ještě výše, nebyl přijat, 

poněvadž jsou případy, kdy i žalářem jednoho měsíce bude možno dosíci zamýšleného 
účelu trestu, zvláště když osnova dává moznost jej zostřiti. 

Žalář je buď doživotní nebo dočasný. Doživotní žalář je vyloučen u osob mladších 
jednadvaceti let (§ 77). Poněvadž pak toliko ten, kdo byl odsouzen k, doživotnímu žaláři, 

může podle § 70 býti odsouzen k trestu smrti, jest i tento trest u osob mladších jedna
dvaceti let vyloučen, čímž vyhovuje se požadavku mnohých kriminálních politiků, aby trest 
smrti, má-li již býti připuštěn, byl možný jen proti lidem iiž zcela dospělým. Doživotní 
žalář bude trestem na nejtěžší zločiny a na nejtěžší případy zpětnosti (§ 68 odst. 3.). I tam 
však, kde doživotní žalář je stanoven jako výhradný trest, může býti zaměněn žalářem do
časným, jsou· li tu podmínky mimořádného zmírnění trestu (§ 78), ano i jsou-li tu jen pod-
mínky snížení sazby trestní (§ 75). - -

Stupně zákonných sazeb dočasného žaláře i vězení jso~ vole,ny tím způsobem, že 
vzájemně do sebe zapadají tak, aby nejtěžší případy padající pod nižší stupeň mohly býti 
trestány podle okolností přísněji , než nejlehčí případy stupně vyššího. To proto, že nelze 
nikdy skutkové podstaty vym'eziti tak ostře, aby nebyly myslitelné případy, kdy kvalifikovaný 
případ by vyžadoval mírnějšího nebo stejného trestu jako pHpad nekvalifikovaný a naopak. 

Úchylkou jen první dva stupně žaláře - nehledíc k samé hranici jednoho roku - vzá
jemně se vylučují. To proto, že trest žaláře nejméně jednoho roku vykonává se v káznici, 
jež celým svým zařízením tak podstatně se bude lišiti od soudních trestnic, v nichž kratší 
tresty žaláře se budou vykonávati, že se jevilo účelným již v zákoně předem určiti trestné 
činy, při nichž zpravidla jeden, a ony, při nichž druhý způsob výkonu trestu žaláře bude 
přípustný. Toliko při těchto těžších zločinech má pak nastati zvláštní trestání zpětnosti 

podle § 68 odst. 3. a zvláště má toliko při nich býti možné t. ř. neurčité odsouzení podle § 67. 
Při přečinech nepomýšlí se tak na ostré odlišení věznice, v níž .se bude vykonávati 

vězeni delší jednoho roku, od soudní trestnice, a proto tu druhý stupeň zákonné sazby 
zahrnuje jak případy, při nichž je přípustná soudní trestnice, tak případy, jež musí býti 
odpykány ve věznici. 

Že i v soudní trestnici trestanci odsouzení do žaláře musí býti odloučeni a odlišeni 
od těch, k'do toliko do vězení byli odsouzeni, rozurní se samo sebou; ovšem bude tu 
mnoho záležeti na stavebním vypravení soudních trestnic. 

Poněvadž vězení nemá účinku deshonorujícího a přípustné je v sazbách od 14 dnů 
do 15 let, neuznala osnova za nutno zavésti zvláštní trest nezneuctívající (custodia /zanesla). 
Neboť zařízení věznic umožní, aby i s politickými provinilci přiměřeným způsobem se na- 
kládalo, ačli ovšem svého činu se nedopustili z nízké pohnutky. Pokud pak jiné zákony 
připouštějí custodiam honestam i při jiných činech, jako při souboji á pod., nahývá tento 
trest příliš snadno rázu stavovského privilegia příslušníků vrstev zámožnějších, čemuž osnova 
se chtěla vyhnouti. 

Při přestupcích bude trestem na svobodě vazba, t. j. pouhé odnětí svobody na dobu 
od jednoho do tří měsíců. Netrvá-li vazba déle tří dnů, může býti zostřena celá, čímž se 
dosáhne účinného krátkodobého trestu na svobodě i při přestupCích. Aby pachatelé pře
stupkú nepřicházeli do styku se živly kriminálními, ustanovuje se, že tento trest má býti 
zpravidla vykonán v samovazbě; na těch pak, kteří již byli v káznici, tedy na individuích 
se sklony zločinnými, musí vazba vždy býti vykonána v samovazbě (§ 8, ll, 18 přest. z.). 

Trest peněžitý. 

Má-li býti čeleno dnešnímu neuspokojivému stavu trestu na svobodě, je třeba posta- § 43-45. 
rati se o to, aby tímto trestem byla stižena jen individua, u nichž toto omezení svobody 
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je neibytno. Neboť jen omezením počtu vězňů bude umožněno výkon trestu na svobodě 
přizpůsobiti jejich výchovným potřebám. Proto jest, i nebude-li v mnohých případech vy
konán trest na svobodě účinkem instituce podmínečného odsouzení (§ 81-89), nutno roz
šířiti působnost trestů majetkových tak, aby pokud možná v častých případech nahradily 
tresty na svobodě, jež jsou podle zkušenosti příliš nákladné a svými neblahými účinky na 
trestance také sociálně nebezpečné. 

Teoreticky možno tresty majetkové rozlišiti ve dvě skupiny: v tresty postihující důchod, 
a v tresty postihující kapitál. Trestem postihujícím důchod je podle osnovy trest peněžitý 

(trest na penězích). Tento výraz by-!' volen místo běžnějšího v praksi pojmenování "pokuta", 
aby trest na penězích soudem uložený se odlišil od různých pokut ukládaných v řízení 
správním. 

Otázka, zda vedle trestu peněžitého má se zavésti též zabrání majetku neb jeho zlomku 
jako trest postihující kapitál, byla vyhrazena pozdějšímu rozhodnutí pro procesní obtíže, 
jež výkon takovéh.o trestu by činil. Potřeba tohoto trestu ostatně nebude značná, _ poněvadž 

trest peněžitý jako trest vedlejší, vyměřený podle § 46, i zabrání jednotlivých majetkových 
předmětů, přípustné podle § 47, umožní postihnouti celý majetek, jejž pachatel trestným 
činem vyzískal. 

Cílem trestu peněžitého je snížiti dočasně životnÍ' úroveň pachatelovu zmenšením jeho 
důchodu. Při velké různosti důchodů byla v osnově zavedena jediná sazba trestu peněžitého 
sahající od dvaceti _ korun do padesáti tisíc korun (při přestupcích od deseti do deseti 
tisíc korun). -

Poněvadž však není vyloučena možnost, že ani trest 50.000 Kč nesníží životní úrovně 
pachatelovy, dává se v § 44 možnost jíti i přes tuto mez. Jen v tomto případě určuje 
se výslovně trest na penězích násobkem denního důchodu a to proto, že zjišťování důchodu 
v každém jednotlivém případě by bylo úkolem zbytečně složitým. Proto vyhrazeno toto 
zjištění důchodu jen pro případy nejtěžší, kdy též zpravidla budou po ruce pomůcky pro tóto 
zjištění, jež v případě nepatrného důchodu zpravidla chybL Při přestupcích toto překročení 
základní sazby je vůbec vyloučeno. 

Poněvadž pak zájem státu na zjištění důchodu k účelu vyměření trestu na penězích 
se může křížiti se zájmem státu na zachování tajnosti přiznání k dani, bylo použití tohoto 
pramene ke zjištění výše důchodu omezeno na případy, kdy již rozsudek odsuzující k trestu 
na penězích nad 50.000 Kč nabyl právní moci. 

Že v těchto výjimečných případech je stanovena sazba, pokud se vypočítá na základě 
denního důchodu, mezi částkou rovnající se důchodu za sedm dnů a částkou, kterou činí 
důchod za dvě stě dnů, odůvodněno je tím, že na jedné straně tu jde o trest za zločin 
nebo pře-čin, tedy o vážnější již zlo, na druhé straně že nemá býti setřen ráz trestu posti
hujícího toliko důchod. 

Případu nesprávného udání důchodu v přiznání daňovém čelí § 44 tím, že jednak může 
soud svůj výpočet opříti i jinými údaji, jednak tím, že maximální výměra 50.000 Kč nemá 
býti snížena, ani kpyby pozdější přesný výpočet důchodů připadajících na určitý počet 

dní vedl k částce nižší. 
Že při zjišťování důchodů podle daňových dat bude nutno zasáhnouti nejen do daňové , 

tajnosti osoby právoplatně odsouzené, nýbrž i do jisté míry do tajností členů jeho domác
nosti, je důsledek, jemuž právě v zájmu odsouzeného nebylo možno pro techniku ukládání 
osobních daní se vyhnouti. 

Výtěžek trestů peněžitých přikazuje se státu. Přikázati jej, jak dosavadní právo činí, 
nižším svazkům správním, nejevilo se věcí účelnou hledíc k chystané reorganisaci 
veřejné správy, při níž je nejisto, které úkoly kterým správním svazkům budou přikázány. 
Rozumí se, že tímto předpisem nemůže býti bráněno státu v tom, aby přikazoval výtěžek všech 
nebo určitých trestů peněžitých určitým nižším svazkům správním. 

Osnova pokládá však za nutno poskytnouti poškozenému možnost, aby došel z výtěžku 
trestu peněžitého úhrady té části svého nároku na ná~radu škody, jíž z -ostatního majetku 
vinníkova nemohl dobýti. Úprava postupu, jakým se tento nárok bude uplatňovati, zůstavena 
nařízení, poněvadž nelze prakticky čekati s odvedením vybraných trestů do pokladny státní 
do doby, až bude jisto, že exekuční kroky proti vinníkovi podniknuté zůstanou bez vý
sledku. 

Proti užívání trestu na penězích se namítá nejčastěji, že je zlem nestejně postihujícím 
na jedné straně boháče, na druhé chudáka. Této výtce snaží se osnova čeliti jednak širokým 
rozpětím trestní sazby, jednak možností spláceti trest na penězích ve lhůtách nebo si jej 
odpracovati podle § 126, jednak tím, že nezaplacený trest na penězích nezamění se v trest
na svobodě, nýbrž bude samostatným přestupkem, je-li nezaplacení následkem lehkomyslnosti, 
vzdorovitosti neb jiné viny. Z toho plyne, že trest na penězích, jenž se stal nedobytným, 
se odepíše. 
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T r e sty ve dle J š í. 

Vedle trestů hlavních mohou býti uloženy tresty vedlejší, čímž získá se možnosti § 46-55. 
u~niti hlavní tresty účinnějšími. 

Trest peněžitý může býti uložen i jako trest vedlejší. Tu se myslí především na případy, § 46. 
když čin byl spáchán ze zištnosti nebo kdy'ž pachatel svým činem zlepšil své hospodářské 
postavení. V tomto případě opouští osnova zásadu, že trest peněžitý smí postihnouti toliko 
důchod a připouští', aby postihl celý dosažený prospěch majetkový. 

Zabráni týká se těch předmětů majetkových, o něž pachatel svým činem se obohatil. § 47. 
Poněvadž však velmi často pathatel bude se snažiti, aby tyto předměty zaměnil za jiné, 
poskytuje § 47 možnost, aby náhradní předměty nebo hodnota takových ' předmětů byly 
zabrány. 

Zabrání podle § 47 n'utno lišiti od propadnutf podle § 63. Propadnutí pojímá osnova 
jako zabezpečovací op,atření, jímž mají z oběhu býti vzaty předměty ohrožující veřejnou 
bezpečnost, mravnost nebo pořádek, pokud byly nástrojem trestného činu nebo byly trestným 
činem vyrobeny nebo vyzískány. 

Zabrání může být uloženo i vedle trestu peněžitého, neboť nezdá se nespravedlivým, 
- aby ten, kdo trestným jednáním chtěl svou životní míru zlepšiti, přišel nejen o zamýšlený 

zisk, nýbrž byl i donucen, aby snížil ~vo.u životní míru. 
Rozumí se, že výtěžku vedlejších trestů peněžitých i zabrání bude užito stejným způ- § 48. 

sobem jako trestů peněžitých , jsou-Ii ttloženy jako tresty hlavní. 
Vnucenou práci pokládá osnova za velmi vhodné zostření trestu při činech spáchaných § 49. 

z nechuti k práci, jakož i v těch případech, kdy pokuta peněžitá ' by nepostihla vinníka 
samého na př. proto, že má zámožné rodiče nebo manželku. Přípustná sazba tohoto trestu 
volena tak, aby vinník nebyl jím zbaven možnosti udržeti své dosavadní povolání, při tom 
,ale ovšem i tak, aby trest tento znamenal proň skutečné snížení jeho životní úrovně, jehož 
peněžitým trestem nebylo možno dosáhnouti. 

Při přestupcích může býti vnucená práce na půl dne až dvacet osm dní uložena jako 
trest samostatný. 

Zostřeni trestu na svobodě bylo osnovou přijato přes námitky, jež proti tomuto trestu § 50. 
vedlejšímu se někdy činí. To proto, že je to jediný prostředek, jak učiniti osobám surovým, 
nestoudným nebo práce se štítícím i krátké omezení svobody trestem citelným. Při trestech 
na svobodě delších jednoho roku bylo zostření vyloučeno, při trestech kratších byla možnost 
zostření omezena ha prvních šest neděl a to proto, že delším ukládáním těchto zostření 

byl by ohrožen zdravotní sta v trestancův nebo, kdyby zostření byla ukládána v míře ne
p-atrné, pozbyla by dlouhým trváním své účinnosti. Zostření ,omezena na dva dny týdně 
proto, že jinak by fakticky nebylo ' možno osobu, jíž trest byl zostřen, disciplinárně trestati 
za čin v trestu spáchaný (§ 104). Jen při přestupcích možno trest vazby, netrvá-li déle 
tří . dnů, zostřiti celý (§ 11 přest. z.). 

Při ztrátě čestných práv občanských dlužno rozeznávati ztrátu práv samých, která § 51 a 52 
je vždy trvalá, od pozbytí zpl'tsobilosti k jich nabytí nebo znovunabytí. Trvale se pozbývá 
vyznamenání, veřejných služeb a funkcí (tedy nejen úřadů, nýbrž i jiného postavení ve ve-
řejné službě), akademických hodností, tedy hlavně doktorátu, a povolání, k nimž taková 
hodnost je podmínkou, jako povolání lékaře neb advokáta. Osoby' tímto vedlejším trestem 
postižené pozbývají mimo to na určitou dobu i schopnosti ztracených práv nabýti nebo 
znovu nabýti. Tř~tí skupinu čestných práv tvoří ta, jež spočívají v možnosti vykonávati 
určitá práva, kteréHo možnosti osoba tímto trestem postižená po určité době automaticky 
zase nabývá. Sem náleží právo voliti a volen býti k veřejné funkci, právo býti k veřejné 
funkci povolán a konečně právo účastniti se hlasování lidu podle článku 46 ústavní listiny. 

Ztráta čestných práv občanských je vedlejším trestem jen při trestu žaláře, poněvadž 

jen tento trest má míti účinek deshonorující. Nastává pak při osobách odsouzených do 
káznice vždy, při osobách odsouzených na kratší dobu než na rok podle uvážení soudu. 
Při ztrátě způsobilosti k opětnému nabytí nebo k opětnému výkonu čestných práv určí 
soudce dobu, po níž tato ztráta má trvati, poněvadž jednotlivé případy jsou právě po 
stránce nečestnosti jednání tak různé, že nelze jednotně ztrátu vymeziti. Také pokládá Qsnova 
v zájmu generální prevence za vhodno, aby soud tuto ztrátu vyřkl v rozsudku. Při osobě 

vykonávající moc otcovskou nebo poručenskou přenechává osnova úvaze soudu poručen
ského, zda tato pravomoc jí má býti ponechána, i pozbyla-li čestných práv. Tím má býti 
dosaženo i toho, aby poručenský soud se dověděl o případech, kdy držitel moci otcovské 
nebo poručenské se dopustil zvlášť nečestného činu, aby mohl učiniti podle okolností i jiná 
opatření k' mravní ochraně dětí takové osobě podléhajících . 

Od ztráty čestných práv rozeznává osnova zákaz čestná práva vykonávati. Tento zákaz 
postihuje každého, kdo odpykává trest na svobodě nebo je v ústavě zabezpečovacím, 
a ' to pro technické obtíže, jež by s výkonem jednotlivých čestných práv byly tu spojeny. 



36 

Otázku, zda osoba odsouzená do vězení nebo držená v ústavě zabezpečovacím muze po 
svém návratu na svobodu zase vykonávati veřejnou službu nebo funkci a přísluší-li jí za 
dobu, po níž byla svobody zbavena, služební požitky, musí řešiti příslušné disciplinární 
instance podle povahy činu i veřejné funkce samé. Často osoba, jež z motivu nikoliv ne
čestného se dopustila trestného činu, nebude sice moci zastávati dosavadní svůj úřad, její 
trest však nebude vaditi tomu, aby státu v jiném oboru i nadále platné služby prokazovala. 

§ 53. Zákaz živnosti nebo povolání bude vhodným opatřením, jak zabrániti nebezpečí opa-
kování trestného činu. Ovšem tato možnost jest omezena na přečiny v případě zpět

nosti a na zločiny, poněvadž takovým zákazem ztěžuje se často vinníkovi nalézti poctivou 
obživu. Aby se zákazu živnosti nebo povolání nezneužívalo jako prostředku k persekuci 
tisku, vylučuje osnova tento vedlejší trest při deliktech tiskem spáchaných vůbec. 

§ 54. Vypovědění je přípustno jen proti cizozemci. Zavésti analogickou instituci vyhoštění 

proti tuzemcům neuznala osnova za účelno. Je to totiž opatření často sociálně nebezpečné, 

poněvadž vylučuje pachatele 'z prostředí, v němž 'jedině má možnost se uchytiti nebo vy
konávati své povoláni, jež jedině mu může opatřiti poctivou výživu. Ve všech případech 
pak je to opatření, jehož provác:ění je spojeno s velkými obtížemi, zvlášť ve velkých městech; 
kde se ho nejčastěji užívá. Vede pak ke zbytečném u zatěžování úřadů bezpečnostních 

a soudů stíhajících nedovolený návrat, aniž se zpravidla dosáhne zamýšleného výsledku, 
aby totiž vyhoštěný právě v novém prostředí započal nový život. 

Vypovědění cizozemce je podle osnovy obligatorní, byl-li cizozemec' odsouzen k trestu 
káznice, tedy dopustil-li se z motivů nečestných činu, za nějž byl odsouzen nejméně na Tok 
do žaláře. Byl-li odsouzen do žaláře na dobu kratší nebo do vězení na dobu nejméně jednoho 
roku, je vypovědění fakultativní, a k tomu ještě připouští se po třech letech, aby v řízení 
správním byl odsouzenému povolen návrat do republiky. Povolení toto má udíleti ministr 
spravedlnosti, jenž nejsnáze se,může informovati o podrobnějších okolnostech činu, ovšem otázav 
se ministra vnitra, poněvadž tu jde zároveň o věc dotýkající se veřejné bezpečnosti. V pří.:. 
padech, kde vypovědění jest obligatorní, může ovšem návrat býti povolen jen milostí. 

Že proti cizozemci, proti němuž bylo uznáno na vypovědění, jest odkázání do ústavu 
zabezpečovacího vyloučeno, vyplývá z povahy věci. Veřejnost je proti němu zabezpečena 
právě vypověděním, nésti pak náklad na jeho polepšení nebo vyléčení nemělo by smyslu, 
když by z toho prospěch měla v nejpříznivějším případě jen cizina. 

§ 55. Uveřejnění rozsudku může se státi, vyžaduje-li toho buď zájem , veřejný nebo důležitý 

zájem soukromý. Osnova připouští uveřejnění jak odsuzujícího tak osvobozujícího rozsudku, 
poněvadž v obou případech může se tento zájem uplatňovati. Ovšem tam, kde uveřejněním 
hájí se zájmy soukromé, je možno jen na návrh toho, o jehož zájem jde, tedy při odsuzu
jícím rozsudku na návrh poškozeného, při rozsudku osvobozujícím na návrh obviněného. 
Uveřejněni stane ~e v časopisech, a to k omezení nákladů s tím spojených nejvýše ve třech. 
Mimo to může soud naříditi vyvěšení rozsudku na obecní tabuli bydliště obviněného, podle 
okolností i jiné obce, na př. kde čin se stal nebo kde neodůvodněné obvinění bylo rozšiřováno. 

Při přestupcích jest uveřejnění rozsudku vyloučeno (§ 12 přest. z.). 

Z a'b e z pečov aci opatřen i. 

§ 56-63. Jako zabezpečovací opatření přijala osnova jednak odkázání do zabezpečovaCího ústavu, 
jednak zápověď hostinců a propadnutí. . 

Zabezpečovací ústavy jsou trojího typu: donucovací pracovna, ústav pro choré vězně 
a přechovatelna. 

§ 56. Důvodem odkázání do donucovací pracovny je, nepravidelný poměr odsouzeného k uži-
tečné činnosti. Osnova tu rozeznává nechuť k vytrvalé práci, chtějíc postihnouti nejen individua 
práce se štítící, nýbrž individua, jež jen z krajní nutnosti případ od případu pracují, dále 
ničemnost jevící se jednak v nedbalém vykonávání práce, jedpak v lehkomyslném mrhání 
výdělku a konečně hamižnost, totiž přehnanou touhu 'po lehkém výdělku, projevující se 
v činnosti, která často hraničí na lichvářství a spojena bývá s nechutí k zaměstnání ' sociálně 

užitečnému. Těmto poruchám hospodářského života přiřaďuje osnova nejčastější jejich příčinu, 
pijáctví, je-z nezřídka vede buď k zahálčivosti, k ničemnosti nebo k hamižnosti, kdy piják 
všemi prostředky opatřuje si peníze, aby své vášni se mohl oddávati. 

Poněvadž odkázání do donucovací pracovny znamená již velmi vážné omezení osobní 
svobody, připouští je osnova jen jako opatření proti osobě po druhé zpětné, u níž je tedy 
ji'sto, že její vady jsou trvalým nebezpečím pro společnost. Další podmínkou jest ovšem 
způsobilost k práci. Nezpůsobilý k práci mLlže za stejnýcb podmínek býti odkázán do ústavu 
pro choré vězně podle § 58 č. 1., 

Aby vinník co nejdříve byl podroben účelné kázni donucovací pracovny, stanoví osnova 
pravidlo, že trest, s nímž bylo spojeno odkázání do donucovací pracovny, se má vykonati 
v tomto ústavě. Jen zní-li trest na žalář více než pětiletý, pokládá osnova odkázání do 



donucovací pracovny za zbytečné, poněvadž delším než pětiletým pobytem v káznici 
možno zajisté dosáhnouti týchž výsledků jako pobytem v donucovací pracovně; mimo to 
pak není radno do těchto ústavů, do nichž z největší části budou odkazovány osoby, jež 
prá vě jejich vada vede zpravidla jen k drobným deliktům, odkazovati i zločince nejtěžší. 

Odkázání do donucovací pracovny je v podstatě neurčitým odsouzením, neboť doba 
pobytu v ústavě řídí se tím, jak brzy vinník se polepší. Hledíc na výchovný cíl ústavu 
uznána doba jednoho roku za nejkratší, po níž musí odsouzený v ústavě pobýti. Nejdelší 
doba s'tanovena na deset let, poněvadž nedosáhne-li se v této lhůtě výchovných cílů, není 
naděje, že by se jich dosáhlo později. Tu dlužno odsouzeného pokládati za nepolepšitelného, 
Úlkže, dopustí-li se po svém propuštění novéhQ zločinu, může býti i na doživotí odkázán do 
přechovatelny podle § 61, jsou-li tu ostatní podmínky, jmenovitě je-li obecně nebezpečný. 
Nejkratší pobyt v donucovací pracovně se ovšem zvyšuje tam, kde pachatel v donucovací 
pracovně odpykává trest '~aláře více než šestnácti měsíčního nebo vězení více než osmnácti
měsí~ního, tak že by podle předpisů o podmínečném propuštění z trestu (§ 111 a § 117) 
nemohl býti propuštěn hned. po uplynutí dvanácti měsíců. 

37 

Ústavy pro choré vězně jsou určeny pro dvě skupiny chovanců: jednak pro ty, kteří § 57-60. 
pro nepříčetnost byli osvobozeni, jednak pro choré odsouzence. ·00 prvé skupiny ' náležejí 
jednak obecně nebezpečné osoby choromyslné nebo slabomyslné, jednak osoby oddané 
nezřízenému požitku alkoholu. U pijanů nepožaduje se obecná nebezpečnost, nýbrž toliko, 
že jejich vášeň je svedla k činu, za nějž nemohou pro nepříčetnost býti trestáni. Osnova 
úmyslně nečiní rozdílu, zda ona příčinná souvislost mezi pijáctvím a zločinem spočívá v tom', 
že mimo stav opilosti pachatel nebyl by se činu dopustil, nebo v tom, že pijáctví 
oslabilo jeho mravní schopnosti nebo uvedlo ho jinak ve stav, který pak se stal bezprostřední 
příčinou činu, na pf. když piják zpronevěří svěřené peníze z nouze zaviněné pijáctvím neb 
aby se mohl oddávati ' své vášni. To ovšem platí též o těch, kdo jsou chorobně. oddáni požitku 
jiných jedů, jako morfia, kokainu a pod. Proto přicházejí do ústavu pro choré vězně pijáci bez 
rozdílu, zda za svůj čin mohou býti trestáni (§ 58 č. 2.) či nemohou býti trestáni, poněvadž 
v době činu byli nepříčetnými (§ 57 č. 2.). 

Druhou skupinu chovanců ústavu pro choré vězně tvoří osoby odsouzené pro zločin 
nebo přečin, a to pijáci nehledíc na výši trestu, jinak jen osoby odsouzené nejméně na 
rok nebo za podmínek, za nichž je přípustné dodání do donucovací pracovny, jestliže pro 
příliš vysoký věk nebo pro tělesné nebo duševní vady nemohou býti podrobeny kázni, jakou 
je třeba zachovávati v káznici, věznici nebo donucovací pracovně. Tím mají tyto ústavy 
býti zbaveny živlů, jež rušÍ kázeň proto, že nelze s nimi nakládati jako s ostatními chovanci. 
Na trestance, kteří jsouce odsouzeni na dobu kratší jednoho roku odpykávají svůj trest 
v soudní trestnici, se tento předpis vyjímajíc pijáky nevztahuje proto, že tu lze připustiti 

v širší míře individuální nakládání trestanci, než v ústavech vypočtených na delší pobyt. 
Pro případ, že by choroba nebo vada trestancova vypukla nebo se objevila teprve 

v trestu, činí opatření § 59. 
Aby se ani v jednom ani v druhém případě odkázání do ústavu pro choré vězně 

nezneužívalo k nepřiměřenému ulehčení trestu, stanoví § 60 nejkratší pobyt v ústavě na rok. 
To platí i o osobách pro nepříčetnost osvobozených, čímž se zabrání tomu, aby osoby pro 
choromyslnost osvobozené nebyly již po krátké době z léčebného ústavu propouštěny jako 
vy1.éčené, neboť tím se budí zvláště při duševních chorobách laikům méně známých snadno 
ve veřejnosti podezření, jakoby se osobám těmto nadržovalo. 

Stanoviti nejvyšší trvání tohoto opatření nebylo možno, poněvadž budou jistě případy, 
kdy v zájmu veřejné bezpečnosti bude třeba zločinné choromyslné (§ 57 č. 1.) a choromyslné 
zločince (§ 58 č. 1.), pokud jsou obecně nebezpečni., zadržeti doživotně. 

Ovšem připouští se tu po roce podmínečné propuštění za stejných podmínek, jako 
v donucovacích pracovnách. Byl-li trestanec, jenž na př. pro utrpěný úraz (oslepnutí, ztrátu 
končetiny) nemůže býti nadále podroben kázni trestnice, dodatečně dodán do ústavu pro 
choré vězně, bude ovšem při rozhodování o jeho podmínečném propuštění přihlédnouti též 
k jeho chování v ústavě trestním. 

Byl-li vinník podle § 58 nebo 59 odkázán do ústavu pro choré vězně k odpykání trestu 
nebo zbytku trestu, může nastati 'případ, že se vyléčí dříve, než odpyká trest aspoň potud, 
aby mohl býti podmínečně propuštěn. V takovém případě musí ovšem zbytek trestu odpykati 
si způsobem, pro onen druh trestu předepsaným. Aby se však zabránilo z.bytečným útratám 
dopravním i poruchám v kázni ústavů, kdyby. tam byli odkázáni chovanci na zcela krátkou 
dobu, přip~uští § 60. odst. 2. možnost, aby tako vý zbytek' trestu nepřesahující šest měsíců 
byl odpykán v ústavě pro choré vězně. 

, Při poměrně malém počtu zločinných choromyslných a choromyslných zločinců obecně 
nebezpečných stačí pravděpodobně na přechodnou dobu, bude-li k účelům ' ústavu pro choré 
vězně zařízeno zvláštní oddělení některého ústavu trestního' neb ústavu pro choromyslné nebo 
léčebny pro pijáky. 
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§ 61. Přechovalelna má býti zabezpečovacím ústavem' pro nepolepšitelné obecně nebezpečné 
zločince. Tím se má zabránit na příště tomu, aby známí zločinci nemusili býti vždy po 
odpykání trestu znovu propouštěni, ač je téměř jisto, že v dohledné době znovu budou pro 
nějaký zločin trestáni . Odsuzovati takové provinilce k doživotnímu žaláři nejevilo by se účelným 
proto, že tu půjde často o činy objektivně málo těžké, při nichž by veřejnost výroku znějí
címu na doživotní žalář nerozuměla. (Srv. však § 68 odst 3). Odpykání trestu v přecho
vatelně je tu jen fakultativní a to ještě jen při trestech do pěti let, poněvadž jsou myslitelné 
případy, kdy bude účelno vinníka před odkázáním do přechovatelny podrobiti tuhé kázni 
zavedené v káznici. Mnohdy bude tu právě hrozící pobyt v přechovatelně mocným podnětem 
k polepšení, a proto připouští § 132 možnost, aby vyslovené odkázání do přechovatelny se 
nevykonalo, jestliže si trestanec v · trestu zasloužil podmínečné propuštění a v něm se osvědčil. 

Minimum pobytu v přechovatelně stanoveno na pět let, poněvadž je naděje, že v této 
lhůtě i povaha osoby, jež několikráte bezvýsledně podstoupila trest žaláře, se změní ,tak, že 
již není nadále obecně nebezpečnou. 

§ 62. Zabezpečovacím opatřením proti osobám, jež svého činu se dopustily následkem ne-
mírného požívání Iíhovin je také zápověď návštěvy hostinců na dobu od šesti měsíců do 
tří let. Toto opatření může býti učiněno jak u osob pro nepříčetnost osvobozených, tak 
II osob pro zločin nebo přečin odsouzených. Zápověď hostinců může býti vyslovena i vedle 
zabezpečovacího opatření, tedy donucovací pracovny neb ústavu pro choré vězně, čímž má 
býti působeno k tomu, aby odsouzený setrval v abstinencí i na svobodě. Porušení této zá
povědi jak vinníkem tak hostinskými trestá se jako samostatný přestupek. Při přestupcích 

je zápověď hostinců přípustna jen při zpětnosti (§ 13 přest. z:)." 
§ 63. Propadnutí jest zabezpečovací opatření, jímž soud může z oběhu vzíti nebo neškodnými 

učiniti předměty, jimiž je ohrožena veřejná bezpečnost, mravnost nebo pořádek, pokud jsou 
to instrumenta nebo producta sceleris nebo scelere quaesita, tedy bez' rozdílu, zda trestným 
činem teprve povstaly, nebo pachatel si je trestným činem opatřil. Poněvadž tu jde o opatření 
zabezpečovací a nikoliv o trest, není výrok propadnutí vázán na rozsudek odsuzující a může 
zníti i proti osobě na trestném činu nezúčastněné. 

O děl e n í d r u h é. 

Ukládání trestů. 
§ 64. Obecná zásada vyslovená v § 64 má býti soudu návodem, aby při vyměřování trestu 

\. 

§ 65. 

hleděl nejen na objektivní tíži činu, k níž přihlíží již trestní sazba, nýbrž i na stupeň za
vinění, na pohnutky činu a dosavadní život pachatelův. Proti dosavadnímu právu je novinkou, 
že se ukládá soudu, aby uvážil při vyměřování trestu i pravděpodobné účinky trestu. 

Poněvadž ve zvláštní části budou zpravidla sazby trestní alternativní, hledíc právě 
k různostem v pohnutkách a v povaze pachatelově, bylo třeba soudcům dáti návod, které 
z několika sazeb užíti. Pokud jde o volbu mezi žalářem a vězením, dán je tento návod již 
zásadním ustanovením § 1 odst. 2., kde právě podle pohnutky činu liší se trestné činy ve 
zločiny trestné Úllářem a v přečiny trestné vězením. Pokud jde o volbu mezi trestem na 
svob<?dě a mezi trestem peněžitým, bylo vytknouti, že osoba, která již byla trestána trestem 
peněžitým, nemá zpravidla míti naděje, že by i podruhé tímto trestem mohla býti trestána, 
jestliže trestu ·tohoto nezaplatila ani neodpracovala. Nezaplatila-li z lehkomyslnosti, vzdo-
rovitosti nebo jinak zaviněně, je trest na svobodě obligatorní. 

Započítání vyšetřovací vazby bylo proti dosavadnímu právu zúženo. Poněvadž totiž při 
vyšetřovací vazbě jde o pouhé omezení svobody a nikoijy o soustavné polepšování, jakého 
se má odsouzenci dostati v káznici, je v případech, kdy" vinník byl odsouzen do káznice, 
vůbec vyloučeno. Jinak uznává osnova za nutno zdůrazniti rozdíl mezi trestem žaláře a trestem 
vězení tím, že se vazba vyšetřovací při žaláři i tam, kde je její započtení přípustno, zapo-

J čítává jen nejvýše dvěma třetinami. 
§ 66. Pochybnosti, jež vznikají podle platného práva v případech, kdy uložil tuzemský soud 

§ 67. 

trest za čtn, za nějž si vinník odpykal již trest na svobodě ať v cizozemsku nebo v tuzemsku 
soudem uložený (na pře uložený soudem vojenským nebo v případě obnovy řízení), odstraňuje 
předpis § 66. 

Instituci t. zv. neurčitého odsouzení připouští osnova podle vzoru amerického jen 
při osobách výchovy schopných mladších třiceti let. Další omezení spočívá v tom, že je 
přípustno jen při zločinech, a i tu jen tehdy, je-Ii zákonný trest nejméně rok žaláře, má-li 
se tedy odpykati v káznici umožňující soustavnou výchovu, a nejvýše na osm let, poněvadž 
při činech tíže trestných ohledy na generální prevenci nutí k opatrnosti, dokud se nová 
instituce v obecném přesvědčení nevžila. 
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Účelem neurčitého odsouzení je, nabádatí vez ně k polepšeni vědomím, že délka trestu zá~ 
visí na jeho chování, že si jej dobrým chováním zkracuje, špatným prodlužuje. Tím dosahuje 
se právě u mladších individuí časem toho, že si navyknou na dobré chování, jmenovitě 
na pravidelnou tuhou práci tak, že i na svobodě se pak dobře chovají. Instituce tato správne 
počítá s tím, že v době rozsudku a v krátké poměrně chvíli hlavního přelíčení nemůže soudce 
proniknouti v povahu obviněného do té míry, aby přesně mohl určiti, jak dlouhé doby bude 
třeba k jeho nápravě; doba tato má se tu určiti teprve podle praktických výsledků vězeňské 
kázně. Osnova přijímá tuto instituci v té formě, že tam, kde jde o vinníka mladšího třiceti let 
a o čin trestný nejméně jedním a nejvýše osmi lety žaláře, dává soudu právo, aby výrok 
o trestu v rozsudku omezil na určení zákonné sazby, a aby vyřkl, že trest bude vykonán 
v polepšovně dospělých. Nakládání s provinilci v těchto polepšovnách bude pak upraveno 
tak, aby se soustavnou kázní dosáhlo polepšení, při čemž ' postaráno je způsobem, který 
bude vyložen při § 113, o", to, aby odsouzený mohl dobrým chováním trest svůj zkrátiti až 
na minimum sazby soudem v rozsudku určené, špatným chováním pak trest prodloužiti až 
do maxima této sazby. ' 
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Účelný boj proti zločinnosti není myslitelný bez zvláštní pozornosti, již věnovati je § 68 a 69. 
zločincům zpětným. Neboť jako na jedné straně u těch, kdož jednou příležitostně se dostali 
do sporu s trestním zákonem, dá se hájiti značná mírnost jakož i snaha, aby byli uchráněni 
pokud možná nebezpečného styku s věznicí (podmínečné odsouzení), tak na druhé straně 
je třeba intensivních opatření proti zločincům zpětným, poněvadž kriminální statistika nás 
poučuje, že vysoký stav kriminality nebývá tak určován stoupáním zločinú příležitostných, 

jako bezúčinností trestú proti osobám s trvalými sklony zločinnými. 
Pro vymezení zpětnosti volí osnova jiné zásady tam, kde jde o zločin, a jiné tam, 

kde jde o přečin. Poněvadž totiž zločin je charakterisován podle ' osnovy nízkým motivem, 
je tu i zpětnost dána malou odolností právě proti tomuto motivu; pročež pokládá osnova 
za zpětného toho zločince, jenž ze st~jné pohnutky se dopustí nového zločinu. Zištnost na 
př. muze se jeviti jak krádeží, tak podvodem a t. d., surovost . jak ublížením na těle, tak 
omezováním osobní svobody, nestoudnost jak násilným smilstvem, tak smilstvem proti pří

rodě a pod. Naproti tomu pro přečin není charakteristickým motiv; proto tu možno poklá
dati za zpětného jen toho, kdo se dopouští stejného nebo příbuzného trestného činu. Jaké 

. činy možno pokládati za příbuzné, b.ude záležeti na úvaze soudcovské; nejčastěji bude" tu 
ukazovatelem stejný ' právní statek, proti němuž činy, o něž jde, míří, ač i způsob prove
dení může zakládati příbuznost mezi činy, na př: dopustí-li se ten, kdo z nedbalosti zp"ů
sobil požár, činu, při němž z jeho nedbalosti někdo přišel o život. 

Obecným právním následkem zpětnosti je , zvýšení trestní sazby o s'tupeň. Toto zvý
šení jest obligatorní. Rozumí se, že pak nastávají ony právní následky, jež zákon spojuje 
právě s touto vyšší sazbou, na př. přípustnost dodání do donucovací pracovny nebo do 
přechovatelny, odkázání do polepšovny pro dospělé, ztráta čestných práv a pod. Fakulta
tivně přípustno je zvýšení trestní sazby až o dva stupně, páchal-li odsouzený trestné činy, 
o něž jde, po živnosfensku, t. j. učinil-li si je pramenem pravidelného výdělku, nebo ze 
zvyku. Obojí zvýšení trestní sazby má ten účinek, že zpětní zločinci musí, zpětní pachatelé 
přečinů mohou býti odsouzeni k tak vysokému trestu, že si jej musí odpykati v samostat
ných trestních ústavech, čímž dosáhne se jednak možnosti jejich soustavné výchovy, jednak 
zbaví se soudní trestnice nebezpečné pro spoluvězně přítěže odsouzenců zpětných. Pacha
telé tréstných činú' ze zvyku nebo po živnostensku, u nichž trestní sazba bude o dva 
stupně zvýšena, nebudou vůbec moci svůj trest odpykávati v soudních trestnicích. 

Osoby, u nichž i těžké tresty, totiž káznice trvající déle tří let, ukázaly se bezúči

nými do té míry, že ani za tak dlouhou dobu si nezasloužily podmínečného propuštění, nebo 
že byvše podmínečně propuštěny se nepsvědčily, mohou, jsou-li takto podruhé zpětnými, 
býti odsouzeny na doživotí, i když se po třetí dopustily jen zločinu, . na nějž je zákonná' 
sazba žalář nejméně jednoho roku. Musí pak býti odsouzeny na doživotí, dopustí-li se 
zločinu, na nějž je zákonná sazba nejméně pěti let. 

Od ostatních případů zvýšení trestní sazby pro zpětnost liší se případ § 68 odst. 2. 
tím, že se tu nepožaduje zpětnost v technickém slova smyslu (§ 68 odst. 1.), takže i toho, 
kdo z různých zavržitelných motivů se opětně dopustil zločinu, stihne trest doživotního 
žaláře. 9snova chce takto zabrániti tomu, aby nebezpeční zločinci, na něž tresty nemají 
účinků, stále znovu společnost ohrožovali. 

Zkušenost učí, že pro společnost jsou nebezpečni nejen pachatelé těžkých zločinů 

a přečinů, nýbrž i individua, jež vytrvale a nedbajíce pravidelných trestů se dopouštějí 

přestupků. Aby se mohlo také proti této třídě kriminelních individuí účinně zakročiti, 
poskytuje § 69 možnost, aby každý přestupek byl trestán jako přečin v případě třetí zpět
nosti. Jde-li o činy páchané ze stejné nízké pohnutky, může býti přestupek kvali.fikován 
dokonce jako zločin. Totéž platí o těch přečinech, jež ve zvláštní části budou prohlášeny 
za přečiny za všech okolností, dopustí-li se jich po čtvrté někdo ze stejné nízké pohnutky. 

'\. 
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(Přečin spáchaný z nízké pohnutky, bude možný ovšem jen zcela výjimečně tam, kde zákon 
ve zvláš.tní části pro pravidelnost případů spojuje se spácháním určitého trestného činu 
pouze trest vězení.) Ovšem je toto ostré opatření omezeno ustanovením, že onen trojí trest 
za přestupek nebo přečin ze stejné nízké pohnutky páchaný byl ódpykán během posledních 
pěti let, aby snad tímto přísným opatřením nebyly postiženy osoby, jež aspoň po nějakou 
dobu po trestu jevily známky nápravy. 

Trestní sazba za tento zvláštní přečin nebo zločin stanovena tak, aby bylo možno 
odsouditi k trestu jednoho roku i delšímu, tedy k trestu, jejž pachatel by si musil odpykati 
ve zvláštním ústavě trestním, podle okolností v polepšovně pro dospělé. Rozumí se, že kdyby 
ani tento trest nestačil, mohou nastati právní následky, jež zákon spojuje se zpětností, totiž 
zvýšení trestní sazby, podle okolností dodání do donucovací pracovny nebo do přechovatelny, 
jsou-li tu ostatní zákonné podmínky. Tím doufá osnova, že odstraní nynější zahanbující 
stav, kdy se vyskytují individua, jež úmyslně se dopouštějí drobných trestných činll jen 
proto, aby ve věznici na čas byla opatřena, a jejichž rejstřík trestní vykazuje desítky krát
kodobých trestů. Také doufá osnuva, že tím vzbudí časem ve veřejnosti přesvědčení, že 
i čin objektivně lehký může míti velmi vážné následky trestní, ' opakuje-li se častěji, nebo 
dokonce, dopouští-li se ho někdo z pohnutek nízkých. 

§ 70. Zvláštní trestní sazby bylo stanoviti pro trestné činy osob, které jsou odsouzeny 
k doživotnímu žaláři. Přestupky a přečiny, jež nejsou přísněji trestné než vězením osmimě
síčním, trestají se i u těchto trestanců tresty kárnými podle § J 05 odst. 3. U přečinů přísněji 
trestných a u zločinů je potřebí zvláštní trestní hrozby, protože trest doživotního žaláře nelze 
prodloužiti. Byl-li opětně spáchán zločin trestný doživotním žalářem, uloží se odsouzenému 
trest smrti. Důvody toho byly již nahoře vyloženy. Jde-li o zločin trestný dočasným žalářem 
nebo o přečin, záleží trest v odkázání do samovazby. Horní mez tohoto trestu i přípustné 
jeho zostření stanoveny tak, aby tím zdravotní stav trestancův nebyl vážněji ohrožen. Trest 
tento může býti učiněn ještě účinnějším tím, že soud vyřkne, že doba v samovazbě ztrá
vená se nezapočítá do postupu v disciplinárních třídách, takže takový trest oddálí termín, 
od něhož i osoba k doživotnímu žaláři odsouzená může býti podmínečně na svobodu pro
puštěna. Aby trestanec byl iv samovazbě nabádán k dobrému chování, dává se vězeňskému 
soudu .možnost, aby trest samovazby při dobrém chování trestancově až o polovici zkrátil. 

§ 71-73. . Zvláštnosti při vyměřování trestu nastávají mimo t.o v případě souběhu trestných čil1l1 a to 
jak v normálním případě, kdy jsou všechny činy předmětem téhož trestního řízení, tak v případě, 
že je dodatečně vyměřiti trest · za čin, který byl spáchán dříve než jiný čin, za nějž pachatel 
byl již odsouzen, konečně v případě, kdy je vykonati tresty několika rozsudky přisouzené. 

Při souběhu nečiní osnova rozdílu mezi vlastním souběhem trestných činů (konkurencí 
reální) a souběhem trestních zákonů (konkurencí ideální); to proto, že třeba by theoreticky 
rozdíl byl velmi závažný, prakticky zavdává počítání činností podnět k nejasnostem, a je 
to zbytečné, uvážíme-li, že vztahovala-li se vina na několikerý výsledek, je pro trestuhodnost 
celkem lhostejno, zda pachatel tohoto výsledku dosáhl jednou nebo několika činnostmi. 

Na rozdíl od dosavadního práva rakouského nepřevzala osnova ryzí theorie absorbční, 
nýbrž kombinovala ji podle vzoru většiny novějších zákonodárství (také uherského) s theorií 
kumulační a theorií zostření, Formule, již volí osnova, spočívá v tom, že zvyšuje se minimum 
nejpřísnější trestní sazby o polovici nejnižší hranice sazby na onen ze souběžných činů, jenž co 
do tíže trestu je druhým, a stejně se zvyšuje maximum trestu o polovici horní hranice 
trestní sazby na týž souběžný čin. Tím je řečeno; že při opakováni 1 zvyšují se spodní 
i horní hranice trestní sazby o polovici. Na př. sbíhá-li se zločin trestný žalářem od 2 do 
8 let se zločinem trestným podle sazby od 1 roku do 3 let; je trest vyměřiti podle sazby 
od 2 1/ 2 roku do 9 1/ 2 roku. Tato sazba platí také, sbíhají-li se další trestné činy, poněvadž 
sazbu je vždy zvýšiti jen jednou. Opakoval-li pachatel zločin trestný podle sazby od 2 do 
8 let, bylo by trest vyměřiti mezi 3 a 12 lety. Rozumí se, že nikdy nesmí býti překročena 
hořejší hranice nejvyššího stupně trestu, tedy při žaláři 20, při vězení 15 let. 

Tato zásada zostření platí však jen, když mezi sbíhajícími se činy jsou aspoň dva 
kvalifikované jako zločin nebo přečin. Sbíhá-li se zločin nebo přečin jen s přestupky, na
stává absorbce nejpřísnější sazbou s tou modifikací, že se při tom př.ihlíŽí přiměřeně, ale 
jen v mezích této sazby, k souběžným přestupkům. 

Sbíhá-li se zločin s přečinem, na nějž je stanovena delší zákonná sazba než na zločin, 
platí ta úchylka, že vezme se za základ sice tato delší sazba, ale uloží se nikoli trest vězení, 
nýbrž trest žaláře, poněvadž nelze připustiti, aby vězení, jež nemá rázu znehodnocujícího, 
bylo uloženo osobě, jež se dopustila zároveň jiného činu z nízkých pohnutek. 

. Že platí zásada kumulace, pokud jde o vedlejší tresty a zabezpečovací opatření spojené 
obligatorně nebo fakultativně s kterýmkoliv ze sbíhajících trestných činů, shoduje se s jed
notným názorem theorie přijatým snad všemi novějšími zákonodárstvími. 

V § 72 vyslovena ' zásada, jež dosaváde byla stanovena v § 265 rak. tr. ř. a § .104 
ČÍS. 2 uh. tr, z. 
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V tomto připadě~ jakož i vždy, kdykoliv je vykonati několik trestů několíka rozsudky 
uložených, platí zásada § 73, že se mají všechny tyto tresty vykonati ' jako trest jediný a to 
podle způsobu nejtěžšího. To je l1utným důsledkem soustavného vychovávání provinilce 
trestem, jež nepřipouští, aby trestanec, jenž snad již v jednom trestním ústavě splnÚ pod
mínky k dosažení svobody vyžadované, byl pak převáděn k odpykání jiného trestu do jiného 
ústavu. Převedení do jiného ústavu trestního je jen pak přípustno a žádoucí, počalo-li se 
s výkonem trestu lehčího, poněvadž tím, že jiným rozsudkem byl vinník odsouzen' k trestu 
těžšího druhu, je prokázáno, že lehčí způsob trestu u něho není na místě. V případě § 72 
uplatní se uvedená zásada již v samém výroku rozsudečném. 

Mimo případ zpětnosti může nastati zvýšení trestní sazby o stupeň v případě svedení § 74. 
osoby zachovalé neb osoby, pro niž platí ještě trestní právo mládeže. Přísnější potrestání 
takového. individua jest odůvodněno mravní škodou, již způsobila svedením. 
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§ 75 a 78 doplněné § 15 zák. přest. podávají jen definici výrazů "snížení trestní sazby", § 75-78. I 

a "mimoládné zmírnění trestu". Tím zjednoduší se dikce zvláštní části. Obecná část při-
pouš1í sní7,ení trestní sazby v § 21 a 22 (vykročení z mezí obrany a nouze), § 23 (úča-
stenství), § 76 (případy označované v theorii jako zmenšená příčetnost a stav blízký nouzi) 
a § 77 (věk nižší jednadvaceti let). Mimořádné zmírnění trestu připouští § 18 (omyl právní) 
a § 22 (vykročení při nouzi). 

Může se státi, že se sbíhá několik důvodů pro snížení trestní sazby nebo pro mimo- § ,79-80. 
řádné zmírnění trestu, nebo pro zvýšení trestní sazby. Pro tyto případy stanoví § 79 pra-
vidlo, že sazbu ]ze zvýšiti nebo snížiti vždy toliko jednou. Důsledně je též, sbíhá-li se 
důvod pro zvýšení trestní sazby s důvodem pro její snížení, přenecháno úvaze soudu, aby 
srovnav vzájemně závažnost těchto . důvodů buď sazbu zvýšil, nebo ji snížil, nebo vyměřil 
trest uvnitř sazby základní. 

Vzhledem k tomu, že zvláštní část trestní~o zákonníku bude míti veJmi často sazby 
na výběr dané, mohly by vzniknouti pochybnosti, kterou sazbu je v takovém případě zvýšiti 
nebo snížiti. Pochybnosti tyto odstraňuje § 80. 

Oddělení třetí. 

Podmínečné odsouzení. 
Základem těchto ustanovení byl zákon ze dne 17. října 1919, č. 562 sb. z. a n., avšak § 81-89. 

ve dvojím směru podstatně změněný. 
Soudy si namnoze neuvědomily, že instituce podmínečného odsouzení má podle znění 

i intence zákona týž výchovný a prevenční účel jako trest a že proto nesluší jí užíti tam, kde 
nelze předpokládati, že by tohoto účelu se dalo dosáhnouti i bez výkonu trestu. Zejména 
i poznání, že poměrně snadné vyváznutí bez trestu by mělo nepříznivý vliv na ostatní 
občanstvo, které zde vidí jen výsledek, t. j. nevykonání trestu, přehlížejíc někdy dosti těžké 
podmínky, na nichž závisí, a že by tím mohla utrpěti generální prevence s trestem spojená, 
musí de lege ferenda vésti k odepření podmínečného odsouzení v případech, ve kterých 
na generálně pr~ventivním účinku výkonu trestu zvláště záleží. (Jiné stanovisko de lege lata 
zaujal nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 18. prosince 1920, č. sb. 78). 

Proto osnova tato omezení přípustnosti podmínečného odsouzení vyjadřuje zřejmými 
slovy. Ustanovuje nejprve v § 81, že podmínečný odklad trestu je přípustný jedině tehdy, 
lze-li trestný čin pokládati za neblahou výjimku z celkového chování vinníka a ne za výraz 
jeho osobnosti, jeho zločinné sklonnosti, a požaduje, aby z této okolnosti i z chování 
vinníkova po činu mohl soud důvodně souditi, že u vinníka dosáhne účelu trestu i bez 
jeho výkonu. Avšak i v případech, kde s tohoto hlediska by bylo podmínečné odsouzení 
přípustno, vylučuje je osnova v § 82, č. 1., odporuje-li tomu důležitý zájem veřejný, tedy 
zejména tam, kde nelze, hledíc k. zvláštním okolnostem, postrádati obecně odstrašujícího 
účinku trestu. -

Druhá důležitá změna platného zákona má nastati v účinku podmínečné,ho odsouzení, 
když se vinník osvědčil v době zkušebné. Souvisí to s novou členěnou úpravou rehabjJi
tace. Osvědčí-li se vinník, bude se trest pokládati za vykonaný a za vymazaný (§ 35) 
a úplné zahlazení jeho nastane teprve, když s úspěchem uplyne doba, vyžadované!. jinak 
pro výmaz odsouzení (§ 37 posl.. odst.). 

Ostatní změny platného zákona buď mají za účel větší přesnost nebo jsoů důsledkem 
zásadního nazírání osnovy na tuto instituci a nových předpisů jejích. 

Tak zejména bylo nutno hranici trestu, při níž je podmínečné odsouzení přípustno, 

upraviti jinak hledíc na nové rozdělení trestných činů. Původní hranice jednoho roku 
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byla ponechána u přečinů, tedy skutkú nevyplynuvších z nízké pohnutky. Setrvati však 
při ní také u zločinCI, zdálo se býti povážlivé hledíc na nebezpečí, že by tím byla se
slabena účinnost státního zákroku z důvodů generální prevence. Proto bylo zde stanoveno, 
že podmínečné odsouzení je vyloučeno při odsouzení za zločin již při trestu delším . šesti 
měsíců. Tím získána další výhoda, odlišující přečiny od zločinů. Důsledkem těchto usta
novení je, že u přestupků bude . možrio povoliti podmínečný odklad každého trestu za 
předpokladu ovšem, že jsou tu podmínky toho. 

Nový zák~ad rozdělení trestných činů vyžaduje, aby v ustanovení § 82, Č. 3. o zpětnosti 
bylo rozlišováno mezi zločiny a přečiny stejně jako v § 2 zák. o podm. ods. Toliko byla 
dosavadní hranice časová zvýšena ze tří měsíců na šest a to hledíc k jiným souvislým 
ustanovením osnovy. 

Nižší hranice rozměru doby zkušebné byla různě stanovena u zločinů a u přečinů 
a to stejně jako v platném právu, u zločinů dvěma léty, u přečinů jedním rokem. 

Za to vyšší hranice byla pro oba případy vymezena stejná, totiž pěti léty; neboť hledíc 
k tomu, že · podle osnovy mohou i přečiny býti značným ohrožením společnosti, bude 
někdy žádoucno podrobiti vinníka po delší dobu zkoušce. U přestupků nebyl rozměr doby 
zkušebné změněn (§ 17 zák. přest.). 

H I a v ~ IV. 

Výkon trestů ~ zabezpečovacích opatření. 

I. o r 9 á "y v Ý k o " e m p o věř e " é. 

§ 90- 96. S úpravou výkonu trestů a z~bezpečovacích opatření bylo nutno spojiti úpravu orga-
nisace činitelú, kteří tímto úkolem jsou pověřeni, poněvadž účelný výkon vyžaduje též 
zákonné základy pro vymezení pravomoci jednotlivých orgánů tohoto oboru. 

Především bylo zdůrazniti, že výkon trestu nenáleží již do oboru soudnictví, nýbrž · 
do oboru správy justiční, čímž odstraní se pochybnosti týkající se moci nařizovací, posta
vení zúčastněných činitelů i cesty, jíž hledati je nápravy vyskytujících se snad nepřístoj
ností a nepravidelností. 

Aby se však uvarovalo zkostnatění tohoto oboru státní správy, a na druhé straně, 

aby posílena byla důvěra veřejnosti v přesné zachování předpisů v tomto oboru pro osobní 
svobodu a blaho jednotlivců tak důležitém, počítá osnova se stálou a hojnou účastí živlu 
laického. Při tom dbáno je toho, aby jednak mohly se výkonu trestu zúčastniti osoby, jež 
jako znalci by poskytovaly I záruky, že předpisy o výkonu trestu budou účelně prováděny 
a skutečným potřebám přizpůsobovány, jednak zástupci lidu, totiž členové Národního shro
máždění, župních a okresních zastupitelstev, kteří by široké veřejnosti byli zárukou, že pro
středků na výkon trestů vynakládaných se účelně používá i že občanská svoboda není více 
a jinak omezována, než jak zákon připouští. 

Proto je také ministerstvu spravedlnosti dán po bok poradní sbor "ústřední rada pro 
výkon trestll({,' jejíž složení, obor působnosti a základy způsobu jednání jsou vyloženy v § 91. 

Orgánem úředním, jenž pověřen je přímým dozorem na výkon trestu v jednotlivých 
ústavech trestních i zabezpečovacích, je komisař. Tímto kO,misařem má býti vždy . člen stát
ního zastupitelstva. Rovněž při trestnicích soudů sborových, má býti komisařerri státní zá
stupce. Tím přijata zásada osvědčivší se na Slovensku a pokud byla uskutečněna v Rakousku, 
i zde, že výkon trestů je věcí veřejného žalobce, jenž tím má míti možnost, aby z vlastního 
názoru poznal účinky odsuzujících, rozsudků, jež na soudu yymohl, ,mimo to aby byl ve 
stálém spojení s trestanci a mohl tak ihned k jejich návrhům a přáním zaujmouti stanovisko. 
Při trestnicích okresních soudů bude komisařem přednosta okresního soudu. 

I komisař má k ruce poradní sbor, dozorčí radu, jež má pomáhati radou při správě 

a zdokonalování ústavu; mimo to má také právo domáhati se u ústřední rady žádoucích 
náprav při výkonu trestů a zabezpečovacích opatření. Složení dozorčí rady při trestních 
a zabezpečovacích ústavech jest upraveno v § 93, při trestnicích soudních v § 95. Při 

trestnici sborového soudu musí býti členem dozorčí rady lékař, poněvadž tu není, jako 
podle § 96 v ústavě trestním a zabezpečovacím, zákonem předepsán ústavní lékař, aniž tu 
je možno, jako při qstřední radě nebo při dozorčí radě ústavní, aby lékaře vyslala vláda 
nebo župan jako jednoho ze členů odborníků, jež jim přísluší jmenovati. . 

Komisař je zároveň předsedou dozorčí rady. 
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Užší v)rbor z dozorčí rady při ústavech trestních a zabezpečovacích tvoři vezeiíský soud, 
jehož složení je stanoveno v § 94, odst 1. Tato nová instituce má umožniti, aby běžné otázky, 
jež za výkonu trestu nebo zabezpečovacího opatřeni mají býti řešeny soudem, byly řešeny 
takovým soudním sborem, jenž je ve stálém styku s vnitřnim životem v ústavě trestním a za-
, I 
bezpečovacím, i aby zase trestand (chovanci) se dostalo v otázkách podstatně se dotý-
kajících výkonu trestu nebo zabezpečovacího opatření oněch záruk ne stranného a věcného 
rozhodování, jež jen soudní řízení může poskytovati. Před tímto soudem komisař bude 
vystupovati jako žalobce a člen dozorčí rady jmenovaný advokátní komorou jako obhájce. 
Osnova doufá, že tímto zařízením dosáhne rychlého rozhodování důležitých otázek týka
jících se trvání a způsobu výkonu trestu a zabezpečovacího opatření v ústavě samém, aniž 

, trestanec (chovanec) by byl zbaven soudní ochrany. 
Úspěch navrhovaných reforem výkonu trestu a zabezpečovacího opatření bude z nej

větší části táviseti na odqorné kvalifikaci ústavního personálu. V tom směru § 96 vymezuje 
urči ,té mit,1imální požadavky. 

II. Obecné zásady o výkonu trestů na svobodě a zabezpečovacích opatření. 
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Podrobnosti výkonu trestů na svobodě a zabezpečovacích ópatření nelze v zákoně § 97-107. 
vymeziti, poněvadž tu mnoho bude záviseti na faktických podmínkách, jmenovitě na po-
měrech stavebních a prostředcích, jež stát bude moci tomuto účelu věnovati. Mimo to 
bude jistě třeba tyto podrobnosti podle nabytých zkušeností přizpůsobovati.- Osnova 
představuje si úpravu této otázky tak, že miriisterstvo vydá podle § 97 obecný řád o vý-
konu trestů a zabezpečovacích opatření, jenž bude podle poměrů jednotlivých ústavů doplněn 
speciálními lády pro každý jednotlivý ústav. Tu zvláště bude třeba teprve prakticky provésti 
myšlénku, pokud a jakým způsobem mají býti trestanci (chovanci) nabádáni k tomu, aby 
se polepšili výhodami, jichž se jim při dobrém chování může dostati. Tím dosáhne se ještě 

účinněji, než to zákon sám činí, též možnosti odlišiti vzájemtlě jednotlivé druhy trestů i za
bezpečovacích opatření i utvořiti různé skupiny chovanců (trestanců), jak toho právě účel 
těchto ústavů vyžaduje. 
- K usnadnění výpočtu nákladů výkonu trestu a zabezpečovacích opatření za účelem 

jich dobývání na osóbách k nim povinným předpisuje § 98 zavedení jednot~ých ošetřo
vacích tax pro každý ústav. 

Účelný výkon trestu i zabezpečovacího opatření není myslitelný bez stálého za
městnání trestanců (chovanců). Poněvadž tu práce je výchovným prostředkem, nelze na 
tuto práci · aplikovati obecných předpisů o obmezení doby pracovní, na př. o osmi
hodinném pracovním dni neb o nedělním klidu. Z téhož důvodu ,a pak, aby nebylo po
chybností, bylo vyloučiti právní- nárok trestancův (chovancův) na mzdu za práci v ústavě 
konanou. 

Aby však zase vězeňskou prací nebyly poškozovány osoby, jež na svohodě podobnou 
práci vykon~vají, stanoví § 100 zásadu, že nesměj-i. výrobky trestanců býti účtovány levněji, 
než zač výrobky stejné jakosti se vůbec prodávají. Tím chce osnova odstraniti námitky, 
jež často vězeňské práci se činí z obavy, že by stát laciných pracovních sil trestanců mohl 
zneužívati k soutěži se živnostmi na svobodě provozovanými. 

Námitku soutěže pr,áce vězeňské pokládá osnova hledíc k zásadám daným v § 100 
vůbec za bezpodstatnou. Neboť jen účelnou praci mohou trestanci býti napravováni. Kdyby 
stát této možnosti napraviti zločince se vzdal, neplnily by ústavy trestní a zabezpeč.ovací 

,svého účelu, kriminalita by vzrůstala a škoda.mi, jež tito nepolepšení zločinci by natropili, 
i zvýšenými náklady na výkon trestů a zabezpečovacích opatření by svobodní výrobci 
trpěli mnohem více, než domnělou konkurencí trestních a zabezpečovacích ústavů. Ostatně 
nelze ani s hlediska národohospodářského pochopiti, proč osoba, jež se dopustila trest
ného činu, by měla snad na léta býti z hospodářského života vyřaděna, proč by se nemělo 
jéjí pracovní síly užíti k rozmnožení hospodářských statků. 

Upraviti rozvržení výtěžku práce na ' náklady výkonu trestu, jmenovitě na náklady , 
ubytování a obživy i ošacení, na přilepšení v ústavě přípustná, na náhradu škody činem 
zpusobené, na podporu nuzné rodiny trestance (chovance) i konečně na zabezpečení obživy 
jeho na svobodě, bylo přenecháno nařízení, poněvadž právě v tomto směru bude nutno a 
možno použíti i tohoto výtěžku práce jako výchovného prostředku, i bude nutno podíl 
těchto nových položek rozlišiti pod!e druhu trestu i podle kázeňské třídy, jíž trestanec dosáhl. 

Hledíc na vliv, jejž alkohoLism má na zločinnost, uznala osnova za nutno v § 101 
vyloučiti možnost, aby se jako přilepšení zavádělo podávání lihových nápojů, jimž trestanec 
(chovanec) má v ústavě pokud možno vůbec odvyknouti. 

Nejúčelněji organisovaný výkon trestu může selhati, není-li náležitě postaráno o pře
chod trestanců na svoboriu a náležitou péči o propuštěné. Proto obsahuje o tom § 102 
dosti podrobné předpisy. 
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Týž účel má na oČích 1 ustanovení § lŮ3, jež vsouva mezi dlouhodobý trest na svobodě 
a úplnou svobodu pobyt v plechodném lÍstave. 

Pokud jde o kárné prosfledky, rozeznává osnova v § 104 a 105 disciplinární tresty, 
jež může uložiti představený ústavu od těch, jež vyhrazeny jsou komisaři, i konečně od 
takových, -jež toliko vězeňský soud smí uložiti. Aby se zabránilo nepřístojnostem, jež bývají 
spojeny s tím, mají-li chovanci trestních nebo zabezpečovacích ústavů, kteří v ústavě se dopustí 
trestného činu, býti dopravováni k soudům, odkazuje osnova přestupky jinak _ soudně 
trestné a lehčí přečiny (totiž ty, jež nejsou přísněji trestné, než osmiměsíčním vězením) 

ke kárnému potrestání úřadům vězeňským. Přísluší pak trestati přestupky komisaři, přečiny 
vězeňskému soudu. Vězeňský soud trestá též podle § 105 k návrhu komisařovu zvláště 

hrubá provinění proti kázni. Trestání přečinů a zvláště hrubých provinění proti kázni byla 
vyhrazena vězeňskému soudu proto, že tu zavádí osnova možnost prodloužení trestu,· tedy 
opatření, jež bez záruk soudního řízení by těžko bylo myslitelno. Osnova má za to, že 
obava, že vězeňský soud může za neukázněnost trvání trestu až o měsíc prodloužiti, bude 

- mocnou pobídkou k dobrému chování v ústavě. K témuž účelu směřuje ustanovení, že 
vězeňský soud může- naříditj, že kárný - trest samovazby _ se má vykonati ihned, že tedy 
má nastati jakési přerušení výkonu trestu, aby kárný trest následoval pokud možná brzo 
po činu, a že může vysloviti, že pobyt v samovazbě se nezapočítá do postupu do vyšší · 
kázeňské třídy. Tím se tyto tresty stanou účinnějšími, než kdyby vinník, jenž snad ještě 

v ústavě má pobýti několik let, si je měl odpykati až po svém trestu. Kárný trest samovazby 
si musí trestanec odpykati, třeba by ' zatím doběhla doba trestu, jejž v , ústavě odpykává. 

,To proto, aby trestanci snad posledních dnú svého pobytu nezneužívali k poruchám kázně 
ústavní vědouce, že již za ně nemohou býti náležitě potrestáni. 

Pokud jde o přípustné druhy kárných trestú a jejich míru, řídila se osnova zásadou, 
že tresty tyto nesmějí ohrožovati vážněji zdraví trestancova. Proto- též omezeno užívání 
temnice zpíisobem ~vedeným v § 104 odst. 4. 

III. Výkon trestu v káznici. 

§ 108-113. Uvádějíc předpisy o hlavních zásadách ovládajících výkon jednotlivých druhů trestů a za-
bezpečovacích opatření, klade osnova v čelo stručné vymezení účelu onoho trestu nebo zabez
pečovacího opatření, poněvadž tento zákonný účel bude jak státní správě vodítkem při vy
dávání podrobných předpisů o výkonu, tak orgánům výkonem pověřeným návodem při jejich 
výkladu. -

Poněvadž káznice bude trestem na hrubší zločiny, tedy činy spáchané z pohnutek 
nízkých, je jejím cílem jednak vyjádřiti toto znehodnocení; jednak pak soustavnou výchovou 
se snažiti o nápravu vinníkovu. Znehodnocení ďojde výrazu názvem "káznice", 'a šatem 
jejích chovanců (§ 110). Účelné výchově má sloužiti práce předepsaná v § 110 a progre
sivní systém, podle něhož tento trest bude vykonáván (§ 111). 

Zavésti obligatorně jako první stupeň progresivního systému samovazbu, jak dříve 

bylo obvyklo, nepokládala osnova za účelno. Jednak nechtěla předbíhati zkušenostem, jež 
při výkonu tohoto trestu budou získány a jež jedjné mohou býti rozhodnými pro otázku, 
zda a jak dlouho má trestanec při svém vstupu . do ústavu býti držán v samovazbě. Také 
není jisto, zda stavební zařízení trestnic, jež budou v káznice přeměněny, připustí roz
sáhlejší používání samovazby, zvláště, když má býti též trestem kárným. Proto dává jen 
fakultativní předpis o samovazbě v § 111 odst. 4. 

Kárat1ci mají býti rozděleni ve tři kázeňské třfdy, lišící se šatem, rozsahem styků . mezi 
sebou a s vnějškem i jinými výhodami. 

Postup z třídy do třídy a podmínečné propuštění má se určovati v káznici podle 
systému ,zvaného známkovým (čárkovým). Podstata tohoto systému spočívá v tom, že zří

'zenci pověření přímým dozorem na kárance zapisují svůj posude'k o jeho chování a pro
spěchu tím způs'obem, že mu připisují k dobru při průměrném prospěchu a chování určitý 

počet známek, při nadprůměrném určitý vyšší počet známek, při podprůměrném pak mu 
známky odeprou. Při vstupu do káznice, po případě při vstupu do každé kázeňské třídy, 

přepočítá se káranci doba podle rozsudku stanovená na určitý počet známek, jež si musí 
zasloužiti, než může býti podmínečně propuštěn, neho než může postoupiti do třídy vyšší. 
Je jasno, že tím káranec má stále před očima, že lepším chováním a prospěchem může svůj 

pobyt zkrátiti, poněvadž si předepsaný počet známek zaslouží dříve , špatným chováním 
však že si svůj pobyt prodlužuje. Zkušenost v anglických a amerických trestnicích s tímto 
systémem učiněná ukázala, že je v ústavech, kde tento systém je zaveden, možno . udržeti 
dobrou kázeň a dosáhnouti výchovných cílů téměř bez kárných trestů, poněvadž právě 
trestanec stále má na očích, jak špatným chováním jen sám sobě škodí. Proti častým kár
ným trestům má tento systém dále tu výhodu, že se uvaruje nebezpečí, jež v ústavech 
s mravně vadnými individuy hrOZÍ, že chovanci otrnou proti kárným trestům, jež nelze 
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z důvodů lidskosti do nekonečna stupňovati, a že se vyvine jakýsi boj mezi chovanci a vě
zeňskou správou, v němž není vězeňská správa vždy vítězem. 

Týž účel má i zařízení, podle něhož trestanci, na něž ani známkový systém ani kárné 
tresty nestačí, se odkazují do zvláštní tlet[ třídy, tak aby aspoň nešířili kolem sebe demo
ra1isaci v ústavě. Poněvadž káranec může býti podmínečně propuštěn jen z třídy prvé, 
znamená odkázání do třídy třetí velmi podstatné snížení pravděpodobnosti, že by této výhody 
mohl káranec ještě dosíci. Proto vyhražuje § 112 toto opatření vězeľí.skému soudu. Ovšem 
ani těmto individuím nelze naději naprosto bráti, poněvadž naděje, že dobrým chováním 
miHe svůj osud zlepšiti, je vlastní osou progresivního systému a nejjistějším prostředke'm 
k polepšení. Tím odůvodněno je vymezeni pobytu ve třídě třetí podle § 112 odst. 1. a 112 
odst. 4. Také z prvé (nejvyšší) třídy může káranec býti přeložen jen do třídy třetí, nikoliv 
do třídy druhé. To proto, že v prvé třídě, kde se káranci dostane mnohých výhod, je třeba 
účinné hrozby, aby těchto výhod nezneužíval, a dále proto, že dříve, než se káranec do
mohl prvé třídy, musil již projíti kázní třídy druhé, takže, zklamal-li pak v prvé třídě, je 
to důkazem, že tato kázeľí. naľí. nestačí. 

Obligatorní zařaděn{ zpětných káranců ~o třetí třídy má býti káranci z trestu propou
štěnému výstrahou, mimo to pak se tím snižuje možnost, aby zpětný dosáhl podmínečného 
propuštění již po odpykání minimální doby tří čtvrtin trestu. K tomu by se musil po celou 
dobu svého trestu chovati výtečně. Tím se konečně dosáhne žádoucího vyrovnání výhody, 
již zpětný káranec má proti nováčkovi, že jsa již dobře obeznámen se zařízením káznice 
uvaruje se snáze poklesků než nováček. 

Progresivní systém umožľí.uje káranci, aby si trest zkráti~ do té míry, jak připouštějí 
předpisy o podmínečném propuštění, podle osnovy až na tři čtvrtiny, nedává však vězeľí.ské 
správě možnosti, aby kárance zadržel'a delší dobu, než na kterou zní rozsudek, a to také, 
chová-li se špatně a je-li snad naděje, že by přece ještě se napravil. Osnova snaží se 
odstraniti tento nedostatek pokud možno tím, že připouští, aby káranec svúj trest odpykal 
v zabezpečovacím ústavě. Také nejhrubší případy provinění proti kázni mohou míti podle 
§ 105 za následek prodloužení doby ,trestu. 

Myšlénka, že trvání trestu má záviseti na době, jíž podle povahy vinníka je třeba 
k jeho nápravě, provedena je nejdůsledněji v případě neurčitého rozsudku podle § 67. Výkon 
ža-Iáře takto uloženého upravuje § 113. Aby výsledky tohoto způsobu výkonu trestu nebyly 
ohrožovány nepolepšitelnými, dává § 113 č.3. vězeňskému soudu možnost, aby individua, 
jež vůbec nebylo lze v polepšovně pro dospělé napraviti, odkázal do obecné káznice na 
dobu chybící do nejdelší výměry trestu v , rozsudku stanovené 

IV. V Ý k O n t r e s t u v e v ě z nic i . 
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Poněvadž věznice je trestem na přečiny, tedy na činy, JeŽ nebyly sp'áchány z pohnutek § 114-117. 
nízkých,. nepůjde tu zpravidla o polepšení pachatele, nýbrž jen o účelné omezení jeho 
svobody. Proto tu není progresivního ani známkového systérpu a podmínečné propuštění 
před odpykáním celého trestu dáno tu v mezích zákonem vytčených na úvahu vězeňského 
soudu. 

Poněvadž pak tento trest nemá míti ráz zneuctívající, nepředpisuje § 116 šatu tresta~ 
neckého, nýbrž ústavní šat. 

V. Výkon trestu v soudní trestnici. 

Při trestech kratších jednoho roku, jež se odpykávají v soudní. trestnici, nemožno § 118-12l'. 
ovšem pomýšleti na s'oustavnou nějakou výchovu. Tu může jen jíti o to, aby osoby odsou-
zené k žaláři byly odděleny místně i odlišeny šatem od trestanců, odsouzených toliko k vě-
zení; dalšího rozlišení se pak dosahuje způsobem zaměstnání, že totiž ti, kdo jsou odsouzeni 
do žaláře, jsou povinni konati jakoukoliv práci v trestnici zavedenou nebo potřebnou, kdežto 
ostatní vězňové mají býti zaměstnáváni pokud možná tak, jak je přiměřeno dosavadnímu jejich 
zaměstnání, a to po osm hodin denl1ě, kdežto pracovní doba osob do žaláře odsouzených 
vymezena není. Hlavní rozdíl bude spočívati v tom, že k vezení odsouzení mají zpravidla 
trest odpykávati v samovazbě, aby zůstali ušetřeni styku se živly skutečně kriminelními. 
Na druhé straně bylo učiniti opatření, aby osoby, jež si již jednou odpykaly trest káznice, 
nešířily mravní nákazu mezi jinými vězni. Proto stanoví § 120 odst. 2., že takoví vězňové 
mají. vždy odpykávati svůj trest vězení v samovazbě; kdyby ' to nebylo naprosto možno, 
mají svůj trest odpykati v místnostech určených pro výkon žaláře .. 

Vazba (§ _ 8 přest. zák.) jakq. trest za přestupky bude vykonávána zpravidla v samo
vazbě. Obligatorně je výkon její v samovazbě nařízen tam, kde jde o to, aby nebyly živly 
zachovalé~kaženy zkušenými zločinci (§ 17). Vůdčí myšlénkou výkonu vazby ' je, že tu jde 
o pouhé obmezení svobody. 
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§ 122-125. 
" 

Obtížný problém, jak nejúčelněji vykonati trest vnucené práce, snaží se řešiti § 121. 
Vnucená práce nemá míti rázu zneuctívajícího. Proto mají osoby tento trest odpykávající 
bý'ti odloučeny od osob, jež jsouce odsouzeny do žaláře, též musí konati práce jim 
přikázané. 

Připustiti, aby osoba k vnucené práci odsouzená si práci volila nebo měla nárok na 
to, aby si trest odpykala prací, jíž obvykle se živí, znamenalo by vzíti tomuto op,atření 

z velké části ráz trestu. Též by tu bylo těž.ko denní úkol spravedlivě určiti. Proto předpisuje 
tu. § 121 práci nevyučeného dělníka (práci nádenickou). Jakási výhoda, jíž se tím dostává 
vrstvám na tento druh prací zvyklejším proti vrstvám ostatním, je vyvážena tím, že právě 
u oněch vrstev vnucená práce bude velmi často pouhou náhradou za trest na penězích, 
takže tu není třeba, aby vnucenou práci pociťovali jako zvláštní zlo. Naproti tomu u osob, 
jež zpravidla vykonávají jiné povolání neb u těch, kdož vůbec práci nejsou zvyklí, půjde 

o to, aby právě práci, jež jako trest jim bude uložena, pociťovaly skutečně jako trest. 
Promeškání pracovního dne, jemuž § 121 odst. 1. klade na roveň nedokonání úkolu 

na den určeného, bude přestupkem. Odpykání trestu za tento přestupek nezbavuje ovšem po
vinnosti vnucenou práci přece vykonati. 

VI. V ý k O n z a bez peč O v a c í ch o pat ř e ní. 

Způsob, jak se vykonávati budou zabezpečovacf opatlen[, určen jest účelem každého 
z nich. Pro donucovací pracovny a pro přechovatelny platí, hledíc na povahu jich chovanců, 
některá ustanovení daná pro káznice. Ústav pro choré vězně bude míti spíše ráz léčebny 
nebo chorobince, ač ovšem i tu bude třeba se postarati o přiměřené zaměstnávání cho
vanců. 

Určiti způsob, jak se bude vykonávati zápověď hostinců, je zůstaveno nařízení. Osnova 
určuje jen orgán, jenž výkonem má býti pověřen, totiž okresní soud místa stálého pobytu 
odsouzeného. Věc provede se asi tím způsobem, že tento soud zpraví o zákazu výčepniky ' 

svého obvodu a orgány bezpečnostní. 

VII. Výkon trestu na majetku. 

§ 126--127. Rovněž přenecháno nařízení, aby upravilo způsob, jak vykonávati tresty majetkové i jak 
vymáhati tresty v čas nezaplacené. Zákon jen stanoví možnost spláceti trest peněžitý ve 
lhůtách a to nejdéle do dvou let, dále možnost žádati o přiměřený odklad výkonu nejvýše 
na tři měsíce, jak asi bude nutno při trestech zvláště vysokých, jež vyžadovati budou realisaci 
části majetku odsouzeného. Soud má však i tam, kde povolil lhůty, možnost, aby tuto výhodu 
odvolal, nezachovává-li odsouzený povolených lhůt nebo zlepšily-li se podstatně jeho ma
jetkové poměry tak, že jest s to, aby trest peněžitý rázem zaplatil. 

Pod m í ne č n é p r o'p uš tě n i. 

§ 128-132. Materielně právní předpisy zákona ze dne 17. října 1919, č. 562 sb. z. a n. byly osnovou 
změněny v podstatě jen potud, pokud to souvisí s jejím systémem trestním. Zejména doba, 
po které je podmínečné propuštění přípustno,' bude se různiti podle druhu trestu; pro jasnější 
souvislost byla vytknuta při každém jednotlivém druhu zvláště. V § 128 bylo jen vyznačeno, 
že každé předčasné . propuštění, tedy propuštění z trestu ' před uplynutím stanovené doby 
a propuštění z polepšovny dospělých před uplynutím nejvyšší výměry sazby trestní soudem 
označené je vždy podmínečné. 

Rovněž základ výměry doby zkušebné zůstal stejný; pouze u doživotně odsouzeného 
byla z dosavadních deseti let zkrácena na pět let, ježto, trvá-li doba zkušebná příliš dlouho, 
hrozba, že propuštění bude odvoláno, ztrácí na své působnosti. J?ři propuštění z ústavu 
zabezpečovacího bude nutno určiti zkušebnou dobu ovšem samostatně. 

Obligatorní odvolání propuštění bylo přizpůsobeno novému základu rozdělení trestných 
činů podobně, jako se stalo u podmínečného odsouzení. 

Ve výjimečných případech, a to při trestu vykonávaném v polepšovně dospělých a při 
trestu doživotní ztráty svobody připouští osnova i opětné propuštění. . 

Úkoly dosavadní komise pro podmínečné propuštění převezme vězeňský soud. 
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