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Nevím jak pro vás, 
ale pro mě je lidská 
mysl zvláštní a naprosto 
neuchopitelné „cosi“. 
Někdy mám pocit, že 
ono „cosi“ vlastně neo
vládám já. Je „to“ své
bytné, autonomní a ne
závislé. Nachází a na
prosto nesystémově to 
ukládá v mé paměti 
střípky událostí, slov 

a vět z mého života. Ukládá je bez ladu 
a skladu, aby je náhle našlo, a po týdnech, 
měsících a letech je znovu připomnělo ve 
zcela jiných souvislostech a za zcela jiných 
okolností. Nejzvláštnější ale je, že se mění 
i jejich význam a obsah. Třeba slova z jedné 
povídky Miloslava Šimka a Jiřího Gross
manna „…seděl jsem sám v přeplněném ku-
pé…“, mě dříve rozesmála svým vtipným 
protiřečením. Nic víc jsem v tom neviděl 
a ani nehledal. Po letech jsem si na tatáž slo
va vzpomněl, když jsem se setkal s člově
kem, který se uprostřed své úžasné rodiny 
a dobrých přátel cítil osamělý a opuštěný. Tu 
slovní hříčku uloženou v paměti z dětských 
let mi moje „cosi“ vrátilo ve zralé dospělos
ti jako hlubokou a bolestivou úvahu. Z ne
dávné návštěvy muzikálu „Chaplin“, ovládla 
mé „cosi“ scéna stárnoucího Chaplina, který 
se po 20 letech vrací do Spojených států 
amerických, aby si převzal filmového 
Oscara za celoživotní dílo. Jeho potichu 
a dojetím nasycená slova, pronesená u por
tálu jeviště možná hodně diváků přeslechlo, 
ale mé „cosi“ je vybralo jako důležité, zá
sadní, sdělující a hluboce lidské. „…Je tu 
tolik lidí – a tolik jich tu není…“. Ne, už nej
sem dítě, a vím, že ta slova si neprotiřečí. 
Naopak. Stojím na hřbitově u rozptylové 
loučky a zapaluji svíčky svým rodičům. 
Blíží se Velikonoce a je tu tolik lidí – a tolik 
jich tu není. 

Pavel a Ondra byli spolužáci z páté třídy 
jedné malé školy v poměrně klidné brněnské 
městské části. Znal jsem je, tak jako hodně 

jiných dětí, které jsem potkával na svých ob
chůzkách. Ondra byl spíše uzavřenější a má
lomluvný. Pavla bylo zase všude plno. Byli 
jako oheň a voda, jako noc a den. Každý ji
ný, ale přesto kamarádi, které jste většinou 
potkávali společně. Dokonce i ve třídě sedě
li spolu. Ale to se mělo změnit. Nejprve 
jsem tomu nevěnoval pozornost, ale později 
jsem Ondru začal vídávat samotného. Pavla 
naopak skoro vůbec. 

Bylo to pozdě v noci, spíše nad ránem 
o víkendu, kdy naši hlídku poslal operační 
k prověření oznámení o vloupání do zapar
kovaného vozidla. Volal majitel auta, který 
vše pozoroval z okna domu, ale bál se sám 
vyjít na ulici. Na místě jsme byli za pár mi
nut, ale přesto jako druzí. Kolegové již 
všechny tři pachatele zajistili. Dva sedmnác
tiletí chlapci a …Pavel. Stál u služebního 
auta s pohledem upřeným do země. Na otáz
ky neodpovídal, jen nervózně přešlapoval 
a „chlapácky“ si odplivoval. Pomohli jsme 
kolegům odvézt zadržené i majitele vozidla 
na služebnu. Všechny je čekala spousta prá
ce s dokumentací, vysvětlováním a přizná
ním k další desítce vykradených aut po ce
lém Brně. 

Asi o týden později jsem ráno před školu 
zahlédnul Ondru s Pavlem. Zase šli spolu, 
jako chodili dříve. Pavel byl v ráži a při ho
voru mával divoce rukama kolem sebe. 
Ondra pozorně naslouchal, ale moc toho ne
namluvil. Pavel mě minul bez povšimnutí 
a bez pozdravu. Jako bych tu nebyl. Jako by 
nebyla ani ta osudná noc. Ve stejném oka
mžiku vyšel ze školy pan ředitel. Lehce 
zvednul ruku na pozdrav a postavil se před 
Ondru s Pavlem. „Tak co Ondro, už jste to 
doma probrali? Moc radosti z tebe asi nemě
li viď?“. Pan ředitel se asi přeřekl, napadlo 
mě. Problém má přece Pavel! Mýlil jsem se. 
Stál jsem nehnutě a tiše poslouchal „drama
tický“ příběh o divoké honičce po chodbách 
školy, rozbitém květináči a skleněném stol
ku s uštípnutou nohou. Ondra poslouchal 
rekapitulaci svého provinění z úst pana ředi
tele se skloněnou hlavou. Nic neříkal, jen se 
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Dobře potrestat může jen 
ten, kdo má rád.

Zdeněk Matějček 

Na slovíčko,
přátelé…

➜ …dokončení na 4. straně

občas po očku díval na mě. „No bude 
z toho dvojka z chování“ zakončil 
odůvodnění rozsudku pan ředitel. 
Věděl jsem, že jsem mimo svoji ju
risdikci, ale nedalo mi to, a poptal 
jsem se na trest pro Pavla. Tady byl 
zase mimo svoji jurisdikci pan ředi
tel. Co se neudálo ve škole, jako by 
se nestalo. Pavel byl pro právo příliš 
mladý a pro školu příliš vzdálený. 
Hranice školní spravedlnosti končila 
u dveří školy a hranice trestní sprave
dlnosti byla vzdálená 4 roky. 

Všichni jsme tehdy pochopili vý
jimečnost okamžiku, který prožívá
me. Pravda, každý po svém. Někdo 

Motto k zamyšlení
Žádný	moudrý	člověk	netrestá	proto,	že	se	stala	chyba,	 
nýbrž	aby	se	neopakovala.		 	 	 	 	 	 	 	 — Seneca

Mlčenlivé volání…
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Trestem společenství vymáhá dodržo
vání svých norem. Tím jednak hodnotí 
a potvrzuje jejich závažnost a zároveň 
uznává trestaného jako příčetnou osobu, 
odpovědnou za své jednání. Trest může 
plnit čtyři základní funkce:
•  přispět  k  nápravě  potrestaného 

(výchovná funkce);
•  odradit či odstrašit jiné od podobné

ho jednání (preventivní funkce);
•  chránit společnost před pachatelem 

(ochranná funkce – např. vězení);
•  obnovit spravedlnost, která byla pře

činem narušena (restaurativní funk
ce).

Tato poslední funkce, totiž obnova 
a potvrzení porušeného řádu, je historicky 
patrně nejstarší, a i když je nám dnes hůře 
pochopitelná, je pro význam trestu zá
kladní. 

Dějiny trestu
Trest jakožto sankce, uvalená na pa

chatele vnější autoritou bez ohledu na to, 
jak své jednání hodnotí on sám, se vysky
tuje už v archaických společnostech bez 
státního monopolu na násilí. Běžnými 
sankcemi jsou například veřejný po
směch, vyloučení z kmene, tělesný trest 
anebo smrt. Trest, vynesený kmenovou 
autoritou, vykonává celé společenství. Ve 
starověkých společnostech se trestní říze
ní chápalo jako spor mezi poškozenými 
nebo jejich příbuznými a pachatelem 
(akuzační princip). Ještě v antickém Římě 
musel žalobce obviněného sám chytit, 
předvést a usvědčit. Aby se předcházelo 
zbytečným žalobám, měl proces často 
charakter sázky: pokud žalobce obvině
ného neusvědčil, musel sám zaplatit po
kutu, kterou chtěl vymoci.

Teprve s posilováním centrální moci 
se trestní řízení odchyluje od soukromo
právního a funkci žalobce přebírá stát, 
který také zařizuje vyšetřování a případný 
výkon trestu (inkviziční princip); naopak 
poškozený hraje v procesu nanejvýš roli 
svědka a o náhradu škody musí žalovat 
zvlášť. Tak vzniká funkce veřejného ža
lobce a později i policejního vyšetřování. 
Důležitým krokem bylo zavedení práva 
na obhajobu, jež se prosadilo ve vrchol
ném středověku, a monopol státu na legi
timní užívání násilí. V tradici římského 

práva se konečně prosadila i zásada, že 
trest lze ukládat jen na základě zákona 
(nulla poena sine lege), a jen v jím stano
vené výši. Od 18. století se také zavádí 
instituce odvolacích soudů a odvolání.

Starší hrdelní a tělesné tresty se od po
čátku novověku nahrazují vězením nebo 
pokutami a vyskytují se už jen ve velmi 
tradicionalistických, zejména islámských 
zemích. Trest smrti poprvé napadl italský 
právník Beccaria, a přes vehementní ob
hajobu I. Kanta a dalších se v průběhu 20. 
století ve většině zemí zrušil; přispělo 
k tomu i zneužívání trestu smrti totalitní
mi režimy 20. století. V současné době se 
diskutuje o účelnosti a účinnosti běžného 
trestu vězení a zkoušejí se různé alterna
tivní tresty, které například pachatele 
konfrontují s jeho obětí a ukládají mu, 
aby se o ni nebo o pozůstalé postaral nebo 
mu ukládají veřejně prospěšné práce.

Tresty  
v českém právu

Český trestní zákoník zná tyto druhy 
trestů:
•  Odnětí  svobody:  klasické  odnětí 

svobody – zásadně nejvýše na 20 let,
•  výjimečný trest – nad 20 až do 30 

let, nebo na doživotí.

Alternativní tresty: 
•  domácí vězení,
•  obecně prospěšné práce,
•  propadnutí majetku,
•  peněžitý trest,
•  propadnutí věci nebo jiné majetkové 

hodnoty,
•  zákaz činnosti,
•  zákaz pobytu,
•  zákaz vstupu na sportovní, kulturní 

a jiné společenské akce,
•  ztráta čestných titulů nebo vyzname

nání,
•  ztráta vojenské hodnosti,
•  vyhoštění – pouze pro cizince.

Výjimečný trest
Výjimečný trest umožňuje uložit čes

ký trestní zákoník jako nejvyšší možnou 
formu trestu. V podstatě se jedná o trest 
odnětí svobody, který má ale značně zvý
šenou trestní sazbu.

Jsou rozlišovány dvě formy tohoto 
trestu:
•  trest odnětí svobody nad 20 až do 30 

let, nebo

•  trest odnětí svobody na doživotí.
Výjimečný trest v mírnější formě lze 

uložit jen tehdy, pokud je spáchaný zločin 
velmi závažný nebo pokud je možnost 
nápravy pachatele obzvláště ztížena. 

V případě doživotí pak dokonce jen za 
určité trestné činy, a jestliže je spáchaný 
zločin mimořádně závažný vzhledem 
k zvlášť zavrženíhodnému způsobu pro
vedení nebo k zvlášť zavrženíhodné po
hnutce anebo k zvlášť těžkému a těžko 
napravitelnému následku, přičemž jeho 
uložení vyžaduje účinná ochrana společ
nosti, případně není naděje, že by pacha
tele bylo možno napravit výjimečným 
trestem ve zmíněné mírnější formě.

Propuštění z trestu odnětí svobody na 
doživotí

I když je uložen výjimečný trest ve 
formě odnětí svobody na doživotí, je 
možné, že odsouzený bude nakonec pro
puštěn. 
•  Může totiž buď dostat milost od pre

zidenta republiky,
•  Může  být  vyhověno  jeho  žádosti 

o podmíněné propuštění. Tu ovšem 
může podat nejdříve po odpykání 20 
let trestu.

Doživotí
Doživotí je výjimečný trest odnětí 

svobody, který si vězeň odpykává ve vě
zení až do konce svého života.

Doživotí je v České republice nejvyš
ším možným trestem (trest smrti od roku 
1990 neexistuje). Uložit jej lze pouze pa
chateli, který spáchal zvlášť závažný zlo
čin vraždy, nebo který při spáchání zvlášť 
závažného zločinu obecného ohrožení, 
vlastizrady, teroristického útoku, teroru, 
genocidia, útoku proti lidskosti, použití 
zakázaného bojového prostředku a nedo
voleného vedení boje, válečné krutosti, 
perzekuce obyvatelstva nebo zneužití me
zinárodně uznávaných a státních znaků 
úmyslně způsobil smrt člověka. A jen 
tehdy, pokud je spáchaný zločin mimo
řádně závažný vzhledem k zvlášť zavrže
níhodnému způsobu provedení nebo 
k zvlášť zavrženíhodné pohnutce anebo 
k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému 
následku, přičemž jeho uložení vyžaduje 
účinná ochrana společnosti, případně není 
naděje, že by pachatele bylo možno na
pravit výjimečným trestem odnětí svobo
dy nad 20 až do 30 let. V praxi se doživo
tí uděluje zejména za brutální nebo více
násobnou vraždu.

Filosofie trestu
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Psychologové určují, zdali je u dotyč
ného možná resocializace (náprava). 
Pokud ano, dostane dotyčný menší trest, 
pokud je resocializace nulová, nebo pro
blematická, může dostat doživotí.

Doživotně odsouzený člověk však ne
musí za mřížemi strávit celý svůj život. 
Po 20 ve výjimečném případu po 30 le
tech (tato doba se určuje v Česku) po od
souzení si může požádat o podmíněné 
propuštění. (Soud může při vynesení roz
sudku stanovit, že do této doby se neza
počítává doba strávená ve věznici se zvý
šenou ostrahou; přeřadit vězně odsouze
ného na doživotí do věznice s mírnějším 
režimem je možné nejdříve po uplynutí 
10 let.) Žádost pak projedná soud. Pokud 
se odsouzenec ve vězení skutečně napra
vil, může být propuštěn. Pokud však ani 
po tak dlouhé době nejeví známky nápra
vy či lítosti, může být jeho žádost zamít
nuta. Někteří vězni svůj doživotní úděl 
neunesou a pokusí se o sebevraždu, nej
častěji  oběšením  (Jack  Unterweger, 
Stanislav Večeřa). Tzv. lesní vrah Viktor 
Kalivoda se podřezal žiletkou na holení.

Domácí vězení
Domácí vězení je druh trestu, který 

spočívá v omezení svobody pohybu a po
bytu pachatele. Je ale alternativním tres
tem vůči trestu odnětí svobody, neboť 
odsouzený sice nepobývá ve vězení, ale 
má povinnost se zdržovat v určeném oby
dlí. Zavedl jej od 1. ledna 2010 nový 
trestní zákoník, kde je upraven převážně 
v § 60 a 61. Jeho výkon pak reguluje 
v § 334a–334h trestní řád a vyhláška 
č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu 
domácího vězení.

Tento druh trestu lze uložit tehdy, po
kud jde jen o přečin a pokud jsou zároveň 
splněny dvě podmínky:
•  lze mít důvodně za to, že jeho ulože

ní vzhledem k povaze a závažnosti 
přečinu a vzhledem k osobě a pomě
rům pachatele postačí

•  pachatel písemně slíbí, že se ve sta
novené době bude zdržovat v urče
ném obydlí a při výkonu kontroly 
poskytne veškerou potřebnou sou
činnost

Trest lze uložit až na 2 léta. Lze jej 
uložit i jen jako samostatný trest, pokud 
uložení jiného trestu není třeba.

Výkon trestu  
domácího vězení

Během výkonu trestu se pachatel mu
sí zdržovat v soudem stanoveném čase 
v určeném obydlí. Toto místo a tento čas 
určí soud s přihlédnutím k místu jeho by
dliště, k jeho pracovní době a době nutné 
pro cestu do zaměstnání, k případné péči 
o nezletilé děti a vyřizování jiných rodin
ných záležitostí. Výjimkou ze stanovené
ho omezení svobody pobytu a pohybu 
jsou zákonem uznané překážky výkonu 
trestu, jako je např. nutné lékařské ošetře
ní. Soud může také povolit účast na pra
videlných bohoslužbách nebo nábožen
ských shromážděních. Na druhou stranu 
mu může ale uložit i přiměřená omezení 
nebo přiměřené povinnosti, které slouží 
k tomu, aby vedl řádný život. Při nařízení 
výkonu trestu se stanoví jeho počátek tak, 
aby si odsouzený mohl ještě obstarat své 
záležitosti. V průběhu jeho výkonu jej lze 
navíc na potřebnou dobu odložit nebo 
přerušit, ovšem jen z důležitých důvodů, 
stejně jako rozhodnout o změně místa či 
doby jeho výkonu.

Kontrolu výkonu trestu provádí Pro
bační a mediační služba ve spolupráci 
s provozovatelem elektronického kontrol
ního systému, který umožňuje neustálou 
detekci místa pohybu odsouzeného (tzv. 
elektronické náramky). Kromě toho jsou 
realizovány i namátkové kontroly probač
ními úředníky. Pokud odsouzený nedodr
žuje určené podmínky výkonu trestu, 
kontrolní orgány sdělí tuto skutečnost 
soudu, který bude následně rozhodovat 
o přeměně trestu domácího vězení v trest 
odnětí svobody. Pokud k tomu dojde, pla
tí pak, že za každý jeden den nevykona
ného trestu domácího vězení se počítá za 
jeden den odnětí svobody.

Zabezpečovací  
detence

Zabezpečovací detence je druh ochran
ného opatření, které se vykonává ve 
zvláštních ústavech, kde jsou realizovány 
různé psychologické, léčebné, pedagogic
ké a další programy pro zde umístěné 
osoby, jež jsou nebezpečné společnosti. 
Tyto ústavy jsou střeženy vězeňskou 
službou. Zabezpečovací detence není ča
sově omezena, trvá tak dlouho, dokud to 
vyžaduje ochrana společnosti.

V Česku je zabezpečovací detence re
alizována ve Vazební věznici a Ústavu 

pro výkon zabezpečovací detence Brno 
a ve Věznici Opava.

Soud uloží zabezpečovací detenci 
vždy, pokud:
•  upustí  od  potrestání,  ale  nařízení 

zabezpečovací detence je vzhledem 
ke zmenšené příčetnosti pachatele 
nebo vzhledem k jeho duševní poru
še kvůli ochraně společnosti nutné

•  pachatel je vzhledem ke své úplné 
nepříčetnosti trestně neodpovědný, 
ale jeho pobyt na svobodě je nebez
pečný a ochranné léčení by nebylo 
k ochraně společnosti dostačující

Kromě toho je možné ji uložit i tehdy, 
jestliže:
•  byl ve stavu vyvolaném duševní po 

ru  chou spáchán zločin, pobyt pacha
tele na svobodě je nebezpečný 
a ochranné léčení by k ochraně spo
lečnosti nebylo dostatečné

•  pachatel opakovaně spáchal zločin 
pod vl ivem návykové lá tky 
a k ochra ně společnosti by opět 
ochranné léčení nestačilo

Výkon zabezpečovací 
detence
•  Pokud je osoba, které byla zabezpe

čovací detence uložena, nebezpečná 
svému okolí, soud nařídí její bezod
kladné dodání do ústavu pro výkon 
zabezpečovací detence, jinak jí 
poskytne maximálně jednoměsíční 
lhůtu k obstarání nutných záležitostí 
před nástupem. 

•  Bezodkladné dodání do ústavu reali
zuje policie.

•  Výkon zabezpečovací detence  lze 
ulo žit samostatně i vedle trestu od
nětí svobody, v takovém případě se 
pak vykonává až po výkonu trestu 
odnětí svobody.

 •  Její trvání závisí na posouzení důvo
dů ochrany společnosti, které pře
zkoumává vždy nejméně jednou roč
ně, u mladistvých nejméně jednou za 
půl roku, okresní soud, v jehož ob
vodu se daný ústav nachází. 

•  Pokud by důvody pro její výkon po
minuly, bude zajištěná osoba oka
mžitě propuštěna, resp. u ní bude 
realizováno ústavní ochranné léčení, 
jestliže by pro ně splňovala podmín
ky.

n
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13.
ŘÍJEN

28.
ČERVENECTermíny diskuzních 

klubových odpolední
od 16:oo 
do 20:oo

slavil vítězství sebestřednosti a beztrest
nosti, jiný prožíval porodní bolesti křivdy 
a nedůvěry. Mé „cosi“, se tehdy pokusilo 
o neúspěšnou sebevraždu svědomí, jehož 
„mlčenlivé volání“ slýchávám dodnes. 
„Mlčenlivé volání“ může být pro někoho 
jen slovní hříčka. Pro jiného je to vzpo
mínka, která mlčky volá a probouzí svě
domí k životu. Můžeme předstírat, že 
neslyšíme nebo můžeme naslouchat. Mé 
„cosi“ už se rozhodlo – naslouchám. 
Komplikuje mi to sice život, ale sedím 
přece v přeplněném kupé, a je tu tolik li-
dí…

n

Na červenec pro vás chystáme SPO
LEČENSKÝ KLUBOVÝ VEČER s náz
vem POD HVĚZDAMI RIVIÉRY. 
Tentokrát budete hosty vy sami. K posle
chu i tanci vám zahraje kapela NOVÍ 
KASKADÉŘI. Zároveň jsme pro vás při
pravili soutěže, ve kterých budete moci 
zúročit vědomosti získané během studia 
SENIOR AKADEMIE. Letní prázdniny 
jsou sice obdobím dovolených, ale i přes
to doufáme, že pozvání přijmou lektoři, 
kteří se podíleli na vaší výuce. Věříme, že 
si toto společné setkání studentů i lektorů 
všichni užijeme a strávíme spolu příjem
né chvíle pod hvězdami Riviéry. 

Společenský večer se uskuteční dne 
28. 7. 2017 od 18,00. Místem konání bu
de Areál dopravní výchovy a vzdělávání 
RIVIÉRA, na ulici Bauerova 7, kde pro 
vás bude připravený nejen sál budovy 
„Zámečku“, ale i venkovní plocha před 
altánkem. K dispozici pro vás bude 200 
míst, rozdělených na 25 stolů, každý pro 
8 osob. Místenky ke stolům budou 
k odběru od 28. 6. 2017 v Turistickém 
informačním centru na ulici Panenská č. 
1, vedle Nové radnice. Otevřeno zde ma
jí denně od 9,00 h. Na zahájení distribuce 
místenek, vás ještě upozorníme prostřed
nictvím služby SMS OPERÁTOR.

 n

Nové místo  
pro distribuci místenek  
a absolventských listů

Od 1. 2. 2017 se změnilo místo pro 
odběr Absolventských listů a místenek na 
Diskuzní klubová odpoledne. Turistické 
informační centrum a jeho předprodej 
vstupenek nyní najdete na ulici Panenská 
č. 1. Tato malá a nenápadná ulička se na
chází v centru města, přímo vedle Nové 
radnice v horní části Dominikánského 
náměstí. Předprodej vstupenek je v příze
mí nového garážového domu, který vy
rostl v těsné blízkosti Nové radnice. 
Otevřeno zde mají denně od 9,00 h. n

Společenský klubový večer  
– pod hvězdami Riviéry

Letní branně  
vzdělávací seminář  
v roce 2017

Letošní letní seminář pro vás bude 
nejen zajímavý, ale zároveň i náročný. 
Tra sa, kterou jsme tentokrát připravili, 
bude dlouhá přes 9 kilometrů a povede 
ze Že bětína až na Automotodrom Brno 
– Ma sarykův okruh. Podrobný popis tra
sy obdržíte v červencových Ab sol vent
ských listech, ale již dnes se můžete těšit 
na úžasnou procházku a zajímavý pro
gram. 

Letní branně vzdělávací seminář se 
uskuteční dne 18. 8. 2017 a určitě nebu
de chybět ani tradiční „Strážníkův gu
láš“, který na vás bude čekat přímo na 
Automotodromu. K dopravě zpět do 
Brna budete moci využít jak linkový au
tobus IDOS, tak speciální vůz přistavený 
Dopravním podnikem města Brna. 

n

SMS operátor
Prostřednictvím informačního systé

mu Jihomoravského kraje vás budeme 
i nadále informovat o připravovaných 
programech, o tom, kdy a kde budou 
k vyzvednutí místenky na klubová odpo
ledne, letní semináře nebo že právě vy
chází další číslo Absolventských listů. 

Všichni studenti i absolventi SENIOR 
AKADEMIE, kteří nám při zahájení stu
dia poskytli číslo na svůj mobilní telefon, 
jsou do systému automaticky zařazeni. 

Všichni, kteří NECHTĚJÍ tyto naše SMS 
zprávy dostávat, nám mohou napsat na 
elektronickou adresu luboslav.fiala@
mpb.cz. Jejich číslo z databáze vymaže
me. Na stejnou adresu dejte vědět, pokud 
o službu zájem máte a zprávy vám necho
dí nebo jste změnili své telefonní číslo.

POZOR! Zprávy, které vám posíláme, 
jsou tzv. DLOUHÉ SMS.
Čtěte je prosím pozorně a CELÉ, 
aby nedocházelo 
ke zbytečným nedorozuměním.

V egyptských Thébách bylo možno 
vidět sochy soudců bez rukou a sochu je
jich předsedy s očima sklopenýma k ze
mi. Tím bylo naznačováno, že se nesluší, 
aby ty, kdož soudí, nějak ovlivňovaly 
dary nebo pohled na obžalované.

 — Plútarchos
t t t

Kdyby král neúnavně netrestal ty, kte
ré trestat má, silnější by si pekli ty slabší 
jako ryby na rožni.  Nikomu by nic ne
patřilo a svět by byl vzhůru nohama. Po
trestaný zločin padá na hlavu pachatele. 
Čtvrtina nepotrestané nespravedlnosti 
padá na toho, kdo ji způsobil, čtvrtina na 
svědky, čtvrtina na soudce a čtvrtina na 
krále.
— Nejstarší indický Zákoník Manuův

„Kdyby se měla ztratit spravedlnost, 
neměl by život lidí na Zemi žádnou ce
nu.“ Kritikové právního trestu jej často 
přirovnávají k pomstě. Od pomsty by se 
trest měl lišit tím, že se neukládá za utr
pěnou újmu, nýbrž za porušení pravidel, 
že jej ukládá a vykonává autorita (případ
ně společnost) a nikoli poškozený sám, že 
je co do rozsahu omezen.

— Immanuel Kant

t t t

Žádný trest a žádné pokárání nemají 
být spojeny s ponížením a nemají mířit 
k užitku toho, kdo trestá nebo kárá, ale 
k prospěchu republiky.

— Cicero Marcus Tullius

Několik citátů o trestu a spravedlnosti…


