
Ročník 1922.
877

Sbírka zákonů a nařízení
síáí*i česltoslQvensícétiL®.

Částka 68.
Vydána dne 25. července 1922.

Nařto^o evidenci soudních provinilců a sbírání dat pro účeíy kriminálm^tatistiky.

198.,
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 14. července 1922 

o evidenci soudních provinilců a sbírání dat 
pro účely kriminální statistiky.

Na základě čl. IX. úvoz. zák. k trestnímu 
řádu ze dne 23. května 1873, č. 119 ř. z., § 24 
zákona ze dne 17. října 1919, č. 562 Sb. z. a n., 
§ 18 zákona ze dne 19. prosince 1919, c. bbo 
Sb z a n„ § 8 zákona ze dne 21. března 1918, 
č 108 ř. z., § 495 voj. tr. ř. z 5. července 1912 
č 131 ř. z., § 26 zák. čl. XXXIV : 1897, § 495 
zák. čl. XXXIII : 1912, § 69 branného zakona 
z 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n., a po 
slyšení státní rady statistické se nařizuje:

§ 2.
Orgány bezpečnostní (četnictvo), jakož 

i velitelé vojenských útvarů jsou povinni 
v trestním oznámení uvésti podle možnosti 
veškerá data, potřebná k úplnému a přes
nému vyhotovení trestního listu a scitaciho 
trestního listu. Pokud se tak nestalo,, posta- 
reitež se soudy bez konání rozsáhlých šetřeny 
pokud možno, o jich zjištění. To platí zvláště 
o zjišťování totožnosti odsouzeného a o tom, 
jak se jeho příjmení správně píše.

Trestní listy a sčítací trestní listy nutno 
vyhotovovati pouze na úředních vzorcích 
(vzorec I, II) podle přiloženého poučeni 
(příloha A) inkoustem nebo psacím strojem 
v jazyku státním.

I.
Trestní listy, sčítací trestní listy a zprávy.

§ I-
O každém odsouzení trestním soudem ob

čanským nebo vojenským pro zločin, přečin 
neb přestupek, vyjímajíc trestné činy du- 
chodkové, budiž bezodkladně, jakmile roz
sudek (trestní příkaz) nabude právní moci, 
vyhotoven trestní list a1 sčítací trestní list.

V případech § 7, odst. 2., zákona ze dne 
17. října 1919, č. 562 Sb. z, a n., budiž vy
hotoven trestní list a sčítací trestní listj jak
mile nabude právní moci usnesení, jímž bylo 
rozhodnuto o podmíněném odsouzení.

Trestní list a sčítací trestní list vyhotoví 
na základě spisů úředník (důstojník) soudní 
kanceláře za dohledu předsedy nebo refe
renta senátu (soudce), jenž jej podepise.

Pro každého odsouzeného buď vyhotoven 
zvláštní trestní list a zvláštní sčítací trestní 
list. Je-li .odsouzený cizím státním občanem, 
buď vyhotoven trestní list dvojme. Vyhoco- 
vení určené pro cizinu buď kromě toho opa
třeno soudním razítkem.

Trestní list a sčítací trestní list budiž bez 
připíšu zaslán ihned příslušnému úřadu rej
stříku trestů (§ 14) ; že se tak stalo, budiž ve 
spisu krátce vyznačeno. Úřad rejstříku trestu 
naloží s nimi podle ustanovení §§ 16 a 18.

Úřadu tomu budou dodány i zprávy o po
trestání zdejších občanů v cizině.

Soudy vojenské mohou v případě mobilisace 
zaslati trestní listy a sčítací trestní listy az 
po demobilisaci.

Druhé vyhotovení trestního lisí11 °, odsou
zení cizího státního občana budiž zasláno pří
slušnému úřadu rejstříku trestů v cizme podle 
pravidel o právních stycích s cizinou.

§4.
Každé právoplatné odsouzení nepodmíněné 

a podmíněné odsouzení po nařízení výkonu 
trestu (§ 9 zákona ze dne 17. njna 1919, 
čís. 562 Sb. z. a n.), s výjimkou odsouzeni 
pro trestné činy proti bezpečnosti cti, oznámí 
soud prostým opisem trestního listu politi
ckému úřadu první stolice (administrativní 
vrchnosti první stolice) a četmcke^ stanici, 

j v jichž obvodě leží rodiště odsouzeného.
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Leží-li rodiště odsouzeného v obvodu stát
ního policejního úřadu, budiž zaslán opis 
trestního listu pouze tomuto úřadu; narodil-li 
se však odsouzený v cizině, nebo nelze-li 
jeho rodiště zjistiti, policejnímu ředitelství 
v Praze.

Politický úřad první stolice (státní poli
cejní úřad) zaznamená odsouzení ve svých 
záznamech a zašle trestní listy osob vojen
ských mimo činnou službu, odsouzených ob
čanským soudem trestním k trestu na svobodě 
(zařazení do trestního pracovního oddílu), 
domovskému doplňovacímu velitelství za úče
lem záznamu v evidenci a vyrozumění přísluš
ného kmenového tělesa.

Četnická stanice zaznamená odsouzení ve 
svých záznamech a postoupí trestní list obci 
rodiště odsouzeného.

Politický úřad první stolice (státní poli
cejní úřad) a obec rodiště odsouzeného jsou 
povinny sděliti za účelem vydání vysvědčení 
zachovalosti politickému úřadu první stolice 
(státnímu policejnímu úřadu) a obci bydliště 
a domovské příslušnosti odsouzeného na po
žádání veškery záznamy o předchozích odsou
zeních, pokud nebyla odčiněna.

§ 5.
Byla-li v rozsudku vyslovena přípustnost 

policejního dohledu, odevzdání do donucovací 
pracovny nebo polepšovny, budiž opis trest
ního listu zaslán politickému úřadu první sto
lice (státnímu policejnímu úřadu), v jehož 
obvodě má soud své sídlo, a vyslovení přípust
nosti těchto opatření buď na trestním listu 
zvláště nápadně vyznačeno.

V těchto případech buďtež k trestnímu listu 
připojeny i případné listiny o státní a domov
ské příslušnosti odsouzeného, a jde-ii o rozsu
dek, jímž byla vyslovena přípustnost dodání 
do donucovací pracovny nebo polepšovny, 
i lékařský nález o jeho schopnosti k zadržení 
v ústavě.

Bylo-li proti rozsudku, jímž byla vyslovena 
přípustnost shora uvedených opatření, užito 
opravného prostředku, staniž se toto sdělení 
ihned s poznámkou, že rozsudek nenabyl moci 
práva, a pravoplatnost rozsudku budiž ozná
mena dodatečně.

§ 6.
Jde-li o výkon trestu žaláře (káznice), při

pojí soud (státní zastupitelství) nařizující 
výkon trestu k tomuto výměru opis trestního 
listu, jejž založí ředitelství (velitelství) trest
nice [správa (velitelství) věznice] do osob
ních spisů trestancových.

Okresní soudy a správy občanských trestnic 
(věznic) oznámí nastávající propuštění osob, 
proti nimž je možno podle § 1 zákona ze dne 
27. června 1871, č. 88 ř. z., uznati na postrk, 
úřadu postrkovému (§§ 5 a 6 tohoto zákona), 
a to nejméně tři měsíce před ukončením 
trestu, a nepřesahuj e-li trest tři měsíce, ihned, 
a to s případnými listinami uvedenými v § 5, 
odst. 2.

Na území Slovenska a Podkarpatské Rusi 
učiní okresní soudy a správy občanských 
trestnic (věznic) totéž oznámení úřadu po
strku (§12 nařízení ministerstva vnitra ze 
dne 14. února 1885, č. 9389), uznal-li soud na 
vypovězení osoby podle § 9 zák. čl. XXI 
z roku 1913.

§ 8.

Má-li odsouzení za následek ztrátu voleb
ního práva do obcí, budiž opis trestního listu 
zaslán též obci bydliště odsouzeného.

Obec bydliště vede o těchto osobách zá
znam, v němž vyznačí též konečný den ztráty 
volebního práva a do něhož mohou nahlížeti 
všichni, kdož oprávněni jsou k námitkám 
proti stálým seznamům voličským podle § 10 

zákona ze dne 19. prosince 1919, č. 663 Sb. 
z. a n.

Při změně bydliště uvědomí obecní úřad 
novou obec bydliště odsouzeného.

§ 9.
Politické úřady první stolice jsou povinny 

oznamovati neprodleně příslušnému úřadu 
rejstříku trestů povolenou změnu jména osob 
soudně odsouzených, jakož i zjištění, že jméno 
nebo rodiště odsouzeného bylo dříve udáno 
nesprávně.

Posléze uvedenou povinnost mají i soudy, 
jež podají o tom zprávu též místům uvede
ným v § 4.

§ 10.
Soudy [státní zastupitelství, ředitelství 

(velitelství) trestnic] jsou povinny podati 
příslušnému úřadu rejstříku trestů zprávu

1. o dodatečně zjištěné neúplnosti nebo ne
správnosti zápisů o předchozích odsouzeních;

2. o změnách nastavších v zápisech o před
chozích odsouzeních

a) v obnoveném trestním řízení (§§ 352 až 
363 tr.ř., §§ 445 až 462 uh.tr.ř„ §§ 386 až 401 
voj. tr. ř.),

§ 7.
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b) rozhodnutím nejvyššího soudu (nej- 
vyššího vojenského soudu) o zmateční stíž
nosti k zachování zákona (opravném pro
středku pro zachování právní jednotnosti) 
podle § 33 tr. ř., §§ 442, 443 uh. tr. ř., 
§§ 376—378 voj. tr. ř.,

c) uložením úhrnného trestu (§ 104 uh. 
tr. z. a §§ 517, 518 uh. tr. ř.) a rozhodnutím 
soudu podle § 410 tr. ř. (§ 424 voj. tr. ř.),

d) výrokem soudu o odčinění odsouzení,
e) rozhodnutím presidenta republiky, jímž 

byl trest (zbytek trestu) prominut, zmírněn 
nebo změněn nebo odsouzení odčiněno.

V případech 2. a)—c) budiž podána zpráva 
opisem rozhodnutí soudu (bez důvodů)^ s po
ukazem na zápisy, jichž se rozhodnutí týká 
nebo na jichž místo nastupuje, v případech 
2. d) a e) na vzorci III.

Je-li vyhotovili o opětném odsouzení podle 
§ 1 nový trestní list a sčítací trestní list, budiž 
v něm poukázáno na rozsudek, na jehož místo 
nastupuje.

§ 11.
úředník (důstojník) kanceláře, vedoucí se

znam podle §§ 9 a 17 nařízení vlády ze dne
11. listopadu 1919, č. 598 Sb. z. a n„ podá 
příslušnému úřadu rejstříku trestu ihned 
zprávu o výroku o podmíněném propuštění 
z trestu (na vzorci III), o nařízení výkonu 
trestu podmíněně odloženého a o odvolání 
podmíněného propuštění z trestu (na vzorci 
IV); odeslání zprávy ve spise vyznačí.

Témuž úřadu podá na vzorci IV zprávu soud 
(úřad), nařizuje-li výkon trestu (zbytku 
trestu) milostí podmíněně prominutého proto, 
že odsouzený podmínky nesplnil.

Opisy zpráv podávaných na vzorci III 
buďtež zaslány, pokud nejde o trestné činy 
proti bezpečnosti cti, místům uvedeným v § 4, 
jež naloží s nimi podle ustanovení § 4.

Opisy zpráv podávaných na vzorci III a IV 
buďtež ukládány v pořadí čísel a zasílány 
přímo státnímu úřadu statistickému hro
madně vždy 1. ledna, 1. dubna, 1. července 
a 1. října. Témuž úřadu buďtež zaslány ve 
stejných lhůtách po provedení zápisu v rej
stříku trestů zprávy uvedené v § 10, č. 2. 
a)—c).

§ 12.

Jedno vyhotovení zatykače (§ 416 tr. ř., 
§ 95 instr. pro soudy trestní, §§ 469—476, 
515, 560 uh.tr.ř., §§ 428, 429 voj.tr.ř.) budiž 
zasláno příslušnému úřadu rejstříku trestů.

V důležitých případech lze oznámiti i vydání 
popisu osoby.

Odvolání zatykače (popisu osoby) budiž 
s udáním místa nového známého bydliště nebo 
vazby osoby stíhané taktéž oznámeno úřadu 
rejstříku trestů, jemuž byl zatykač zaslán.

II.
Rejstřík trestů a úřad rejstříku trestů.

§ 13.
Rejstřík trestů jest rozdělen ve tři oddíly, 

do nichž uloží se v abecedním pořadu srov
nané :

odděl. A.: trestní listy (§§ 1, 17) o nepod
míněném odsouzení a zatykače,

odděl. B.: trestní listy (§§ 1, 17) o odsou
zení podmíněném a zprávy o podmíněném 
propuštění z trestu,

odděl. C.: vyřazené trestní listy o odsou
zení podmíněném a odsouzení odčiněném.

§ 14.
Státní zastupitelství je úřadem rejstříku 

trestů pro ty, kdož se v jeho obvodě narodili.
Pro ty, kdož se narodili v cizině nebo jichž 

rodiště nelze zjistiti, vede odděleně rejstřík 
trestů státní zastupitelství v Brně.

Odsouzení cikánů zapisují se jak do obecně 
příslušného rejstříku trestů (očist. 1. a 2.), 
tak i do zvláštního ústředního rejstříku trestů 
cikánů, který vede státní zastupitelství v Brně 
pro území celé republiky.

§ 15.
Rejstřík trestů u státního zastupitelství 

vede a zprávy z něho podává úředník kance
láře pod dozorem státního zástupce, jenž roz
hoduje v případech pochybných.

Příchod žádostí o výpis z rejstříku trestů, 
jakož i příchod trestních listů a zpráv se ni
kam nezapisují. Totéž platí i o odesílání vý
pisů z rejstříku trestů a zpráv, jež se děje bez 
přípisu, ale s vrácením dožádání soudu 
(úřadu) za výpis.

§ 16.
úřad rejstříku trestů srovná došlý trestní 

list a zprávu o potrestání v cizině se všemi 
v oddělení A. a B. rejstříku trestů již ulože
nými zápisy, týkajícími se téhož odsouzeného.

Vzejde-li pochybnost o totožnosti odsouze
ného, poznamená se vztah na všech trestních 
listech a zprávách. Byla-li pochybnost později 
odstraněna, škrtne se tato poznámka.
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O každé osobě vede úřad rejstříku trestů 
v oddělení A. jen jeden trestní list. Je-li 
v oddělení A, rejstříku trestů pro tutéž osobu 
již trestní list uložen, zapíše se trest, uvedený 
na přední stránce tohoto listu, do seznamu 
předchozích trestů a nový trestní list spojí 
se s prvním trestním listem. Tak postupuje 
se při všech postupem času došlých listech; 
vždy zůstane v rejstříku jen první a nejno- 
vější list, a ten, jenž tomuto předcházel, se 
vyřadí.

§ 17.
Na základě zprávy o potrestání v cizině 

budiž vyhotoven úřadem rejstříku trestů 
trestní list a sčítací trestní list.

S trestním listem naloží se podle předpisu 
o ukládání trestních listů (§ 16); jeho opis 
zašle se místům uvedeným v § 4, pokud nejde 
o trestný čin proti bezpečnosti cti.

§ 18.
Úřad rejstříku trestů doplní na základě do

savadních záznamů o trestech údaje o zpět- 
nosti ve sčítacích trestních listech jemu za
slaných (§ 3) i jím vyhotovených (§ 17) a 
zašle sčítací trestní listy ve lhůtách stanove
ných §em 11, posl. odst., hromadně Státnímu 
úřadu statistickému.

§ 19.
Zjistí-li úřad rejstříku trestů při srovná

vání trestního listu s dosavadními záznamy, 
že odsouzení předcházel trest vylučující pod
míněné odsouzení podle § 2 zákona ze 17. října 
1919, č. 562 Sb. z. a n., oznámí to ihned s vý
pisem z rejstříku trestů soudu vynesšímu 
rozsudek.

Dojde-li v době zkušebně nový trestní list, 
žádost trestního soudu o výpis z rejstříku 
trestů, zatykač, nebo zjistí-li úřad rejstříku 
trestů, že trestný čin byl spáchán v době zku
šebně, zpraví o tom soud, jenž vynesl roz
sudek podmíněný nebo uložil trest podmíně
nou milostí prominutý, neb komisi, jež povo
lila podmíněné propuštění z trestů.

§ 20.

Uložení zatykače budiž oznámeno všem 
soudům (úřadům), které již před tím zaslaly 
nebo později zašlou zatykač, požádají o výpis 
z rejstříku trestů neb zašlou trestní list.

Soudu (úřadu), uloživšímu zatykač, budiž 
rovněž oznámeno uložení jiných zatykačů, 
příchod žádostí za výpis z rejstříku trestů 
nebo trestních listů.

Každé zjištění bydliště (místa vazby) 
oznámí úřad rejstříku trestů soudům (úřa
dům), které zatykače uložily.

Tato oznámení dějí se stručným přípisem.
Odvolané zatykače buďtež vyřazeny a zni

čeny.
§ 21.

Dojde-li úřadu rejstříku trestů zpráva, že 
byl nařízen výkon trestů podmíněně odlože
ného, uloží trestní list z oddělení B. do oddě
lení A. podle, předpisů o ukládání trestních 
listů (§ 16).

Dojde-li zpráva o odvolání podmíněného 
propuštění, vyřadí a zničí jak původní zprávu
0 povolení podmíněného propuštění, tak
1 o jeho odvolání.

Dojde-li zpráva o nařízení výkonu trestů 
(zbytku trestů) podmíněnou milostí prominu
tého, poznamená to opět u dotyčného záznamu 
trestního listu.

§ 22.
O opravách v záznamech rejstříku trestů na 

základě zpráv v §§ 9 a 10 uvedených platí tato 
ustanovení:

1. Při povolené změně jména, jakož i jde-li 
o potrestání pod nepravým jménem, budiž 
změna v trestních listech provedena, tyto pod 
novým jménem zařazeny, a na původflíTfíTstcr~ 
buď uložen list s odkazem na nové uložení. 
Zároveň buďtež uvědomeny soudy, které vy
nesly jiné zaznamenané rozsudky, aby nové 
jméno zanesly do seznamu jmen, změnu jména 
u starého zápisu vyznačily a oznámení založily 
do spisů;

2. zjistí-li se dodatečně jiné rodiště, budiž 
trestní list opraven a postoupen příslušnému 
úřadu rejstříku trestů se stejným odkazem 
na nové uložení;

3. trestní listy osob zemřelých buďtež vy
řazeny a zničeny;

4. neúplné záznamy buďtež doplněny, ne
správné opraveny;

o. byl-li odsouzený v obnoveném trestním 
řízení či rozhodnutím o zmateční stížnosti 
k zachování zákona (opravném prostředku 
pro zachování právní jednotnosti) osvobozen, 
budiž záznam tohoto odsouzení škrtnut, a ne- 
jsou-li jiná odsouzení zaznamenána, trestní 
list vyřazen a zničen;

6. byl-li odsouzený v obnoveném trestním 
řízení znovu odsouzen, byl-li uložen trest 
úhrnný, byl-li trest podle § 410 tr. ř. (§ 424 
voj. tr. ř.) zmírněn, nebo byl-li rozhodnutím
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nejvyššího soudu (nejvyššího vojenského 
soudu) (č. 5.) uložen nový trest, budiž změna 
v záznamech odsouzení, na jichž místo nový 
nebo úhrnný trest nastupuje, provedena, a 
došlo-li v obnoveném řízení k odsouzení pod
míněnému, budiž dotyčný záznam škrtnut a 
nový trestní list uložen do oddělení B.;

7. bylo-li odsouzení výrokem soudu nebo 
rozhodnutím presidenta republiky odčiněno, 
budiž příslušný záznam škrtnut, a neobsahu- 
je-li trestní list jiných odsouzení, budiž pře
řazen do oddělení C. rejstříku trestů;

8. byl-li trest (zbytek trestu) rozhodnutím 
presidenta republiky prominut, zmírněn nebo 
změněn, budiž to poznačeno, a stalo-li se tak 
pod podmínkou, budiž i to zaznamenáno. To 
platí i pro případ, že udělení amnestie stalo 
se generelně.

U každé změny poznačili jest jméno soudu 
(úřadu), den a číslo rozhodnutí, podle něhož 
byla provedena. U generelní amnestve buď 
uvedeno datum rozhodnutí presidenta repu
bliky s poznámkou V. A.

§ 23.
Výpis z oddělení A. rejstříku trestů lze vy

dali soudům a těm veřejným úřadům, jimž 
jest svěřena správa trestní a bezpečnostní
nebo výkon trestu. O tom, má-li jiným veřej
ným úřadům z důležitých důvodů býti vydán 
výpis'z rejstříku trestů, rozhoduje státní zá
stupce, jenž v těchto případech výpis podpi
suje.

Výpis z oddělení B. a C. rejstříku trestů lze 
vydati jen podle ustanovení § 9, odst. 3., zá
kona ze 17. října 1919, č. 562 Sb. z. a n.

Podle týchž ustanovení lze vydati výpis 
z rejstříku trestů i cizím soudům a státním 
úřadům, při čemž buď šetřeno pravidel 
o právních stycích s cizinou.

Pokud jde o žádosti osob soukromých za 
výpis z rejstříku trestů nebo o potvrzení, že 
o nich není záznamu v rejstříku trestů, lze je 
vydati pouze žadateli (zákonnému zástupci) 
o'jeho vlastní osobě. Takový výpis musí býti 
opatřen podpisem státního zástupce a ra
zítkem úřadu.

§ 24.
Výpis z rejstříku trestů budiž vyhotoven 

neprodleně buď na vzorci trestního listu nebo 
na vyřazeném trestním listu a opatřen nápi
sem „Výpis z rejstříku trestů".

Kratší seznamy trestů, jakož i zprávy nega
tivní možno podati — nejde-li o případ § 23, 
posl. odst. — na žádosti samé.

Škrtnuté záznamy o předchozích odsouze
ních nesmí býti do výpisů z rejstříku trestů 
pojímány.

Záznamy o odsouzeních pro trestné činy 
proti bezpečnosti cti smějí býti pojaty pouze 
do výpisů vydávaných soudům.

§ 25.
Úplný výpis z rejstříku trestů lze nahradili 

tímto způsobem:
1. Má-li soud výpis z doby nepříliš minulé 

nebo jedná-li se jen o zjištění, zda podmíněně 
odsouzený nedopustil se v době zkušebně no
vého trestného činu, lze zaslati výpis k do
plnění ;

2. obsahuje-li trestní oznámení seznam 
předchozích trestů a nalézá-li se v místě soudu 
úřad rejstříku trestů, lze je předložití krátkou 
cestou k přezkoumání a doplnění;

3. nežádá-li soud ve věcech přestupkových 
(soud brigádní) z důvodu vyšší zákonné sazby 
na trestný čin opětovaný nebo z jiného důvodu 
úplného výpisu z rejstříku trestů, lze se ome- 
ziti na udání, kolikrát bylo vysloveno odsou
zení pro zločin, přečin a přestupek.

§ 26.
Soudy a úřady veřejné žaloby mohou žádati 

za výpis z cizího rejstříku trestů u úřadu ci
zího, "vedením rejstříku trestů^ pověřeného, 
šetříce pravidel o právních stycích s cizinou.

Odepřel-li cizí úřad takové žádosti vyhověti, 
budiž o tom podána zpráva ministerstvu spra
vedlnosti (ministerstvu národní obrany).

§ 27. •
Rejstřík trestů budiž každá tři léta pro

hlédnut, při čemž buďte
1. trestní listy osob starších 80ti let, pokud 

není vyčkati uplynutí doby zkušebně, vyřa
zeny a zničeny;

2. zatykače starší tří let vráceny soudu 
(úřadu), jenž je uložil; uloženímůže však býti 
obnoveno;

3. trestní listy osob podmíněně odsouzených 
buďtež, uplynul-li od konce roku, v němž skon
čila doba zkušebná, kalendářní rok, aniž došla 
zpráva, že nařízen byl výkon trestu, přeřa
zeny do oddělení C., nestalo-li se tak příleži
tostně již dříve;

4. trestní listy obsahující jediné odsouzení 
buďtež za podmínek § 4, odst. 2., zákona 
z 21. března 1918, č. 108 ř. z., přeřazeny do 
oddělení C.
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a) na svobodě:

§ 28.
Současně s vyhotovením trestního listu 

o odsouzení nepodmíněném vyhotoví úředník 
(důstojník) soudní kanceláře útržkový evi
denční list o výkonu trestu (vzorec V).

Při odsouzení podmíněném a podmíněném 
propuštění z trestu stane se tak až po naří
zení výkonu trestu (zbytku trestu).

Jde-li o výkon trestu uloženého pro zločin 
nebo jde-li o ztrátu volebního práva do obcí, 
vyhotoví se další potřebný počet výtisků evi
denčního listu (§ 80, odst. 2., č. 2., § 31, 
odst. 1., č. 2.).

§ 29.
útržek A. v jednom vyhotovení zašle stát

nímu zastupitelství (vojenskému prokuráto- 
iovi, funkcionáři vojenského prokurátora), 
v jehož obvodě leží sídlo soudu.

Státní zastupitelství (vojenský prokurátor, 
funkcionář vojenského prokurátora) uschová 
útržky A. v číselném pořadí a postará se stá
lými prohlídkami jich o to, aby ve výkonu- 
trestu nenastaly průtahy.

Nedojde-li z některého z důvodů v § 10 vy
tčených nebo pro úmrtí odsouzeného k výkonu 
trestu, poznamená to na útržku A. a vyřadí 
jej.

§ 30.
Útržek B. a C. ve všech vyhotoveních pře

dán bude zároveň s nařízením výkonu trestu 
ředitelství (velitelství) trestnice [správě (ve
litelství) věznice], pokud nejde o evidenční 
listy v § 29, odst. posl., uvedené.

Jakmile odsouzený trest nastoupí, zašle ře
ditelství (velitelství) trestnice [správa (veli
telství) věznice]

1. útržek B. doplněný dnem nastoupení 
trestu státnímu zastupitelství (vojenskému 
prokurátorovi, funkcionáři vojenského proku
rátora) (§ 29);

2. útržek B. a C. osob odsouzených občan
skými soudy pro zločin, doplněný dnem na
stoupení a dnem pravděpodobného propuštění 
z trestu politickému úřadu (§ 4) posledního 
bydliště odsouzeného (s listinami uvedenými 
v § 5, odst. 2.) a četnické stanici jeho rodiště. 
Změní-li se den propuštění, oznámí to doda
tečně.

III. Státní zastupitelství (vojenský prokurátor, 
funkcionář vojenského prokurátora) vyřadí 
list A. a uschová odděleně útržek B. podle 
pořadí jmen.

§ 31.
Po propuštění z trestu vyplní ředitelství 

(velitelství) trestnice [správa (velitelství) 
věznice] útržek C. a zašle jej

1. státnímu zastupitelství (vojenskému pro
kurátorovi, funkcionáři vojenského prokurá
tora) (§ 29),

2. bylo-li uznáno na zrátu volebního práva 
do obcí, obci bydliště odsouzeného.

Zemřel-li odsouzený za trvání výkonu 
trestu, budiž list C. zaslán s příslušnou po
známkou a udáním příčiny smrti.

Státní zastupitelství (vojenský prokurátor, 
funkcionář vojenského prokurátora) vyřadí 
útržek B. ze sbírky a zašle útržek C. přísluš
nému úřadu rejstříku trestů.

§ 32.
Úřad rejstříku trestů vyznačí den propu

štění z trestu v trestním listu a případných 
záznamech o trestech předchozích a uschová 
útržky C.

b) na penězích:
§ 33.

Byl-li uložen trest na penězích jako trest. 
hlavní nebo vedlejší, vyhotoven buď podle 
ustanovení § 28 útržkový evidenční list o vý
konu trestu (vzorec VI).

§ 34.
Útržek A. zaslán budiž státnímu zastupi

telství (vojenskému prokurátorovi, funkcio
náři vojenského prokurátora) (§ 29), které 
naloží s ním podle předpisů § 29.

Útržek B. zaslán budiž témuž státnímu za
stupitelství (vojenskému prokurátorovi, funk
cionáři vojenského prokurátora) po úplném 
zaplacení peněžitého trestu.

Státní zastupitelství (vojenský prokurátor, 
funkcionář vojenského prokurátora) vyřadí 
útržek A. a zašle útržek B. úřadu rejstříku 
trestů, jenž naloží s ním podle předpisu § 32.

§ 36.
Nastoupí-li místo trestu peněžitého ná

hradní trest na svobodě, budiž vyhotoven evi
denční list podle vzoru V a zaslán spolu



Sbírka zákonů a nařízení, č. 198. 883

s útržkem B. evidenčního listu trestu peněži
tého, na jehož místo nastoupil, státnímu za
stupitelství (vojenskému prokurátorovi, funk
cionáři vojenského prokurátora).

Jinak platí i o těchto listech ustanovení 
§§ 28 až 32.

§ 37.
Vyřazené útržky evidenčních listů bud’tež 

ukládány odděleně podle skupin a zasílány 
vždy 1. ledna Státnímu úřadu statistickému 
se zprávou, kolik evidenčních listů z přede
šlých let v kterém oddělení jest ještě zařazeno, 
podle léta vynesení rozsudku.

Tyto skupiny jsou:
1. vzorec V. útržek A. — odložené tresty,
2. vzorec V. útržek A. — neodložené tresty,
3. vzorec V. útržek A. — vazbou odpykané 

tresty,
4. vzorec V. útržek B. — nastoupenétresty,
5. vzorec V. útržek C. — propuštění z tre

stu,
6. vzorec V. útržek C. — zemřelí,
7. vzorec VI. útržek A. — peněžité tresty,
8. vzorec VI. útržek A. — vazbou odpykané 

tresty,
9. vzorec VI. útržek B. — zaplacené tresty,

10. vzorec VI. útržek B. — náhradní trestyna 
svobodě.

IV.
Otisky prstů a fotografie.

§ 38.
Daktyloskopovány buďtež s výjimkou osob 

mladších osmnácti let všecky osoby, které
1. byly odsouzeny pro trestné činy svědčící 

o tom, že jsou zločinci z povolání, nebo 
z nichž, hledíc k předchozímu životu odsouze
ného nebo způsobu provedení činu, dá se sou- 
diti, že se oddají řemeslné zločinnosti,

2. odsouzení tuláci, cikáni, osoby, žijící z ře
meslného provozování smilstva, a jich příživ
níci a osoby z území republiky vypovězené,

3. osoby, jež užily k průkazu své totožnosti 
padělaných legitimačních listin.

Pořízení otisku prstů nařídí se současně 
s nařízením výkonu trestu.

§ 39.
Od pořízení otisku prstů budiž upuštěno, 

byla-li osoba odsouzená podle výpisu z rej
stříku trestů již dříve nebo podle trestního 
oznámení u úřadu bezpečnostního (četnictva) 
daktýloskopována.

Otisk prstů zhotoví pravidelně po započetí 
výkonu trestu dozorce vězňů.

List s otiskem prstů bude zaslán policej
nímu ředitelství v Praze, jež vede podle jed
notného systému ústřední sbírku otisků prstů 
pro území celé republiky.

§ 41.
Policejní ředitelství v Praze zařadí list do 

ústřední sbírky, sdělí jeho označem soudu 
(úřadu), jenž otisk prstů zaslal, a oznámí mu 
též, je-li zaslaný otisk prstů totožný s otiskem 
prstů uloženým již pod jiným jménem.

Označení to budiž uvedeno ve vyhotovení 
trestního listu, a byl-li trestní list již odeslán 
úřadu rejstříku trestů, budiž to sděleno do
datečně.

Úřad rejstříku trestů vyznačí označení 
v odst. 1. uvedené na trestním listu a pojme 
je do všech výpisů z rejstříku trestů.

§ 42.
Byly-li nalezeny na místě trestného činu 

otisky prstů, .pocházející domněle od pa
chatele, buďtež zaslány buď předměty nebo 
jich snímky se žádostí o posudek policejnímu 
ředitelství v Praze.

Tomuto úřadu buďtež se žádostí o posudek 
zasílány též otisky prstů osob obviněných 
nebo odsouzených, vzejdou-li za trestního ří
zení nebo výkonu trestu pochybnosti o jich 
totožnosti.

§ 43.
Pořizuje-li se podle dosavadních předpisů 

fotografie osoby daktyloskopované, budiž při
ložena k listu otisku prstů nebo zaslána do
datečně.

§ 44.
Předpisy pro daktyloskopickou službu orgá

nů bezpečnostních (četnictva) zůstávají ne
dotčeny.

V.
Ustanovení zvláštní pro Slovensko a Pod

karpatskou Rus.

§ 45.
Na území Slovenska a Podkarpatské Rusi 

vyhotoven buď trestní list a sčítací trestní list 
též o každém odsouzení úřadem správním 
jako soudem policejním pro přestupky § 1 

zák. čl. XXI z roku 1913 o veřejně nebezpeč
ných zahalečích a §§ 66—68, 70 přest. zák.

§ 40.
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čl. XL z roku 1879 a budiž s ním naloženo 
podle ustanovení odd. I. tohoto nařízení.

O opatřeních výchovných podle § 17, č. 2. 
a 3., zák. čl. XXXVI z roku 1908 nebudiž 
trestní list a sčítací trestní list vyhotovován.

§ 46.
Zjistí-li úřad rejstříku trestů, že trestný 

čin byl spáchán v době před vynesením jiného 
již zaznamenaného rozsudku, oznámí to soudu 
vynesšímu poslední rozsudek za účelem ulo
žení úhrnného trestu (§§ 517, 518 uh. tr. ř.).

§ 47.
Sedrie zasílají evidenční listy o výkonu 

trestu (§§ 28, 33) příslušnému státnímu za
stupitelství celé.

Státní zastupitelství vyznačí v útržcích A. 
povolené odklady trestů.

Útržky B. a C. odevzdá správě věznice (ře
ditelství trestnice) s nařízením výkonu trestu.

§ 48.
Dojde-li dodatečně k výměře úhrnného 

trestu, budiž vyhotoven nový evidenční list 
o výkonu trestu nastupující na místo všech 
evidenčních listů o výkonu trestů, jež byly 
podkladem uložení úhrnného trestu, a zaslán 
budiž státnímu zastupitelství, v jehož sídle 
nalézá se soud vyměřivší úhrnný trest.

Tyto evidenční listy o výkonu trestu buďtež 
vyřazeny a zničeny a s novým evidenčním 
listem budiž naloženo podle ustanovení odd.
III. tohoto nařízení.

ženy postupně nejdéle do jednoho roku trestní 
listy o všech odsouzeních od 28. října 1918, 
pokud se tak již podle dosavadních předpisů 
nestalo.

Kdykoliv bude soudu nebo státnímu zastu
pitelství dodán výpis trestů ze zemského 
trestního evidenčního úřadu v Budapešti, 
buďtež záznamy rejstříku trestů doplněny, 
případně vyhotoven trestní list a zaslán pří
slušnému úřadu rejstříku trestů.

V každém případě, kdy soudy a státní za
stupitelství žádají za výpis z rejstříku trestů, 
budiž učiněn též dotaz o předchozích trestech 
u administrativního úřadu první stolice do
movské příslušnosti obviněného.

§ 51.
Tímto nařízením zrušují se nař. min. z 5. 

března 1853, č. 44 ř. z., min. nař. z 15. června 
1888, č.91 ř.z., § 8, odst.2.—4., § 11, § 26, odst.
2.a3., § 38 nařízení vlády z 11.listopadu 1919, 
č. 598 Sb. z. a n., jakož i veškery předpisy in
strukce pro soudy trestní ze dne 16. června 
1854, č. 165 ř. z., a prov. nař. k trestnímu řádu 
z 19. listopadu 1873, č. 152 ř. z., vztahující se 
na tabely, veškery další předpisy o rejstříku 
trestů, trestních listech, sčítacích listech, dak- 
tyloskopování a fotografování soudních pro
vinilců, pokud nejsou výslovně zachovány 
v platnosti, nařízení uherského ministra spra
vedlnosti ze dne 15. října 1908, č. 24300/1908, 
ze dne 20. listopadu 1908, č. 27000/1908, a 
ze dne 20. prosince 1913, č. 66200/1913, pokud 
vztahují se na individuální listy sčítací.

VI.
Ustanovení přechodná a závěrečná.

§ 49.
Veškeré v dosavadních rejstřících trestů 

státních zastupitelstev uložené trestní listy 
a zprávy (§ 13) buďtež postoupeny nejdéle 
do dvou let příslušnému úřadu rejstříku 
trestů.

Pokud se tak nestane, třeba žádati o výpis 
z rejstříku trestů u státního zastupitelstva 
dosud příslušného i u úřadu rejstříku trestů 
příslušného podle tohoto nařízení.

Ministerstvo spravedlnosti vyhlásí ve Sbírce 
zákonů a nařízení, jakmile toto postoupení 
bude všeobecně provedeno.

§ 50.
Na území Slovenska a Podkarpatské Rusi 

buďtež vyhotoveny a do rejstříku trestů ulo

§ 52.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. led

na 1923.
Jeho provedení ukládá se ministrům spra

vedlnosti, vnitra a národní obrany, kteří se 
zmocňují, aby učinili nutná opatření ke spo
třebě dosavadních vzorců a aby v dohodě se 
Státní statistickou radou nařídili za účely 
trestního soudnictví, správy bezpečnostní a 
kriminální statistiky změny anebo doplnění 
vzorců v tomto nařízení stanovených.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r. černý v. r.
A. Novák v. r. Dr. Dolanský v. r.
L. Novák v. r. Habrman v. r.
Tučný v. r. Staněk v. r.

Dr. Vrbenský v. r.
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VZORCE

l.-VI.

k nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 14. července 1922, č. 198 Sb. z. a n.,

o evidenci soudních provinilců a sbírání dat

pro účely kriminální statistiky.
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Vzorec I.

Do roku

okresní v........-...........
sborový v.................-...

Soud porotní v......................
divisní v........... :...-.....
brigádní v.....................

Správní ixřad jako policejní v.
/

Trestní list

v

1. Jméno a příjmení .................................................................................
2. Přezdívka .............. —................. ...........-..............—...................... ;...
3. Doba a místo (soudní okres) narození ............................................

í a) otce.....................................................
4. Jméno a příjmení rodičů j b) matky.............................................

5. Domovská příslušnost (místo a soudní okres)...................................
6. Poslední bydliště (místo a soudní okres)..........................................
7. Stav rodinný: svoboden........ , ženat (vdaná)........ vdovec (vdova)

soudně rozvedený nebo rozloučený..........................
8. Povolání a postavení v něm..............................................................
9. Vojenská služba (branný poměr) .......................................................

10. Odsouzen rozsudkem ze dne.................................. , č. j...................
11. Trestný čin .............................................
12. Den spáchání činu.................... .............
13. Způsob provedení a pohnutka činu ......
14. Trest............................................ ............
15. Trest vykonán dne.................................
16. Další opatření.........................................
17. Výrok o ztrátě politických práv...........

í a) nepodmíněně.................
18. Odsouzení j ,. , . ~ ,( b) podmmene.....................

í a) trvání....................
19. Zkušebná doba { ., , ,

) b) konec dne...........
20. Zaveden ochranný dozor .......................

po vystoupení z činné služby vojenské
21. Uloženo jiné obmezení a jaké ..............
22. Poznámka...............................................
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V

Tresty dřívější.

Soud
Den Číslo

rozsudku

Trestný
čin

Způsob
provedení

činu
a pohnutka

Trest
Vykonán

dne
Poznámka

Datum: Podpis:
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Vzorec II.

Do roku-..................

okresní v------ —----------- ------- , č............. /....-...

sborový v.................................... č............. 1.........

Soud porotní v...................................  č........................

divisní v...................................  č 

brigádní v.................................... č............. /........

Správní úřad jako policejní v...................................  č............. /

Sčítací trestní list

1. Jméno a příjmení ......................................................... '

2. Přezdívka..............................................................................................

3. Doba a místo (soudní okres) narození ................................................

f a) otce .....................................................
4. Jméno a příjmení rodičů | ^

5. Domovská příslušnost (místo a soudní okres) .....................................

6. Poslední bydliště (místo a soudní okres) ............................................
7. Stav rodinný : svoboden........., ženat (vdaná)........., vdovec (vdova)

soudně rozvedený nebo rozloučený...........................
8. Povolání a postavení v něm ..............................................................

9. Vojenská služba (branný poměr)..........................................................

10. Odsouzen rozsudkem ze dne................... ........................., 5. j.........

11. Trestný čin .........................................................................................
12. Den spáchání činu ............................................................................
13. Způsob provedení a pohnutka činu ................................................
14. Trest ........... .......................................................................................
15. Trest vykonán dne ...................................................... ....................

16. Další opatření ....................................................................................

17. Výrok o ztrátě politických práv .....................................................
í a) nepodmíněné..........................................................

18. Odsouzení i ,, , , , ,
(b) podmíněně .............................................................

f a) trvání....................................................
19. Zkušebná doba 1 ,, ,( b) konec dne.........................................................
20. Zaveden ochranný dozor ...................................................................

po vystoupení z činné služby vojenské ............................ ...............
21. Uloženo jiné obmezení a jaké..............................................................

22. Poznámka ...........................................................................................
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23. Nemírný požitek lihovin ....................................................................
24. Vzdělání školní: neumí číst a psát........ , umí číst a neumí psát.

umí číst i psát........ , vyšší vzděláni.................................................
25. Vyznání ....................................................... ......................................
26. Národnost ............................................................................................
27. Počet členů rodiny, jež živí ...............................................................
28. Místo činu (místo a soudní okres) .....................................................
29. Byl čin spáchán ve stavu podnapilém ?...................................... ......
30. Způsobena škoda hospodářská ..........................................................

31.

32.

33.

34.
35.

36.
37.

Osiřel
po otci od................. roku svého věku.
po matce od.. ...roku svého věku. 

a) otce,, „ ra) otce ....................................................
Povolaní a postavení rodičů \,,

(b) matky..................................................
, fa) v domě otcovském do..................roku.

Výchova -J ,
(b! mimo otcovský dum do................. roku.

Navštěvoval školu do................. roku.
Byl v ústavě polepšovacím v...................................................................
od................................................ do................................................. roku.
Duševní a tělesné vady ...............................................
Náruživosti .............................................................

Datum Podpis

Zpětnost. Vyplňuje úřad rejstříku trestů.
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Trest pro první trestný čin 
vůbec uložen

■ il
\

Trest pro poslední trestný čin 
téhož druhu vykonán

Celkem trestán dosud 
........ krát

Úřad rejstříku trestů ................................... .................. Datum

Podpis
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Vzorec lil,

okresní 

sborový

Soud porotní
divisni v.. 

brigádní v... 

Správní úřad jako policejní v..

Trestnice v..

v.................. .................č 1

v.......... ....... ................. č... ..........1....... .

v.................. ................. č.... ........../.........
č..

č...

č...

. č..

Zpráva.

1. Rozsudek ze dne....................................5. j....................

'1. Jméno a příjmení ..................... ..............................................

3. Doba a místo (soudní okres) narození ..................................

4. Domovská příslušnost (místo a soudní okres) .....................

5. Bydliště (místo a soudní okres) ............................................

6. Národnost ...... ..........................................................................
'

7. Povolání a postavení v něm...................................................

8. Vojenská služba

9. Trestný čin........

10. Trest
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A.

Podmíněné propuštění.

11. Doba odpykaného trestu............ ............. ...........................

12. Den podmíněného propuštění z trestnice (věznice)

občanské ..............................................

vojenské ..............................................

13. Konec zkušebně doby..........................................................

14. Vysloven ochranný dozor ..........................  .....................

15. Vyslovena obmezení a jaká.................................................

16. Byl před podmíněným propuštěním v přechodném ústavě

v.............................—......................, jak dlouho........................

B.

Odčinění odsouzení.

v í z moci úřední
11. Odčinění rozhodnutím soudním \

{na žádost......

12. Odčinění rozhodnutím presidenta republiky......

13. Kolik let uplynulo od výkonu trestu ...............

C.

Udělení milosti.

11. Rozhodnutí presidenta republiky ze dne.....................................................

„ ía) nepodmíněná
12. Milost individuelní ■ .........................................................

Ib) podmíněná.................................................................

13. Amnestie všeobecná .....................................................................................

14. Prominutí trestu.....................................................................................

části (zbytku trestu).......................................................................

15. Změna trestu..............................................................................

16. Prominutí následků trestu ............................................................................

17. Prominutí s účinky § 1 zákona ze 17. října. 1919, č. 562 Sb. z. a n.

Datum: Podpis:
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Vzorec IV.

okresní v..................
sborový v..................

Soud porotní v...................
di višní v..................
brigádní v..................

Správní úřad jako policejní v

Zpráva
o odvolání podmíněného odsouzení, podmíněného propuštění 

a podmíněného udělení milosti.

Rok.....................................................- čís- řad................................... -

1. Rozsudek...................................................... soudu v....................................

ze dne...................................................... č. j...................

2. Jméno a příjmení........................ ............... ................. -....................... :........

3. Výkon odloženého trestu nařízen dne........................................ z důvodu

A. a) § 6, č. 1, 2, 3, 4.

b) § 18, odst. 2.

B. po podané stížnosti ...................... .................................................. ........

4. Propuštění odvoláno dne...............................................................  z důvodu

A. § 6, č. 2, 3.

B. pro odsouzení v době zkušebně, kdy......................................................

pro jaký trestný čin.................. -.......................... ................................. —

a k jakému trestu......................................................................................

C. po podané stížnosti................................................................................ -

5. Výkon trestu (zbytku trestu) prominutého nařízen dne ...............................

proč ? .......................................................................................................

č............. /.........
č............. /.........
č............./....... -
č............... /...........

.............. —Č.......

Datum: Podpis:
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Vzorec V.

Čís. tr. listu........................... Čís. tr. listu__ _______ __
Soud ... ........................

Čís. tr. listu...........................
Soud ....................................

A B C

Jméno a příjmení........ ....... Jméno a příjmení............... Jméno a příjmení —..........

Rozsudek: den.....................
čís......................

Trest....................................
Odklad povolen do.............

Rozsudek: den.....................
čís......................

Trest ....................................
Nastoupen ...........................

Bydliště ..............................
Rozsudek: den....................

čís......................
Trest....................................
Den propuštění

a) konečného....................
b) podmíněného...............

Doba odpykaného trestu
v samovazbě...................

Trestnice .............................

Věznice...............................

Trest náhradní....................
Započtenou vazbou

od............... do...............
částečně , , .trest ——— odpykán, 

uplne

Trestnice .............................

Věznice...............................

Vzorec VI.

Čís. tr. listu ..........................

Soud ..................... ................

A

Jméno a příjmení

Rozsudek: den....

čís......

Trest:

a) hlavní..............................

b) vedlejší............................

Odklad povolen do.................

Splácení ve lhůtách povoleno

Započtenou vazbou od...........

, částečně , , „
•trest —— odpykán, 

uplne

Čís. tr. listu.........................

Soud .....................................
Úřad rejstříku trestů ........

B

Jméno a příjmení 

Rozsudek: den........

čís......

Trest:

a) hlavní..........

b) vedlejší........

Zaplacen dne.......

Nedobytný -.........

101
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Příloha A.

Poučení
o vyhotovování vzorců l-VI.

Vzorec I a II pro osoby mužského pohlaví 
jest barvy žluté, pro osoby ženského pohlaví 
barvy červené. Vzorec I slouží k vyhotovování 
trestního listu, vzorec II k vyhotovování sčí- 
tacího trestního listu.

V levém hořejším rohu vyznačiti jest rok, 
v němž odsouzený dosáhne 80 let.

Pod ním vyznačiti jest jméno soudu první 
stolice (správního jako policejního úřadu), 
jenž vyhotovuje trestní list. Vyhotovuje-li 
výjimečně trestní list úřad rejstříku trestů 
(§ 17), nastoupí místo označení soudu „úřad
rejstříku trestů v................... č..........
s poznámkou „potrestání v cizině". Vynesl-li 
rozsudek v prvé stolici u soudu sborového (di- 
visního) samosoudce, připojí se poznámka 
„Sam“.

Za jménem soudu vyplní se číslo trestního 
listu lomené rokem vynesení pravoplatného 
rozsudku (právní moci usnesení o podmíně
ném odsouzení). Každý trestní list má své řa
dové číslo. Bylo-li v téže trestní věci odsou
zeno více osob, vyhotoví se pro každou zvláštní 
trestní list a opatří -se vlastním řadovým čí
slem. Ěadová čísla počínají každoročně znovu 
a jsou jednotná pro celý soud, i je-li u něho 
zřízeno několik soudních oddělení. Řadové 
číslo trestního listu musí souhlasiti s číslem 
zaznamenaným ve spisech (§ 3).

Vyhotovuj e-li trestní list úřad rejstříku 
trestů (§ 17), opatří trestní list též zvláštním 
řadovým číslem.

Byla-li osoba pravoplatně odsouzená, o níž 
vyhotoven byl již trestní list, v novém řízení 
(§ 10) znovu odsouzena, a vyhotovuje se tu
díž podle § 1 nový trestní list, opatří se tento 
nový trestní list číslem řadovým a rokem pů
vodního trestního listu a příčina zkrátka vy
značí, na př. „obnova trestního řízení". V po
známce vyznačí se pak rozsudek, na jehož 
místo nový trestní list nastupuje.

O vyměření trestů úhrnného a zmírnění po
dle § 410 tr. ř. trestní list se nevyhotovuje.

V pravém hořejším rohu vyznačí se pří
jmení odsouzeného. Pod ním označuje se pís- 
menou C trestní list cikánů, písmenou D — 
s udáním označení ve sbírce otisků prstů — 
trestní list osoby daktyloskopované, písme
nou M trestní list mladistvých, dopustivších 
se trestného činu před dovršeným 18. rokem, 
písmenami P O trestní list podmíněně od
souzeného.

K jednotlivým otázkám:
K č. 1. U žen uváděti jest vždy jejich jméno 

dívčí; jméno, jehož nabyly provdáním, vy
značí se v závorce.

K č. 3. Udati jest vždy den, měsíc a rok na
rození. Nelze-li přesných dat zjistiti, stačí 
uvésti věk. U místa narození třeba uvésti též 
soudní okres. Leží-li místo narození v cizině, 
vyznačí se příslušný stát.

K č. 4. U matky uvádí se vždy též jméno 
dívčí. Je-li odsouzený původu nemanželského, 
vyznačí se jen jméno matky.

K č. 5. a 6. Nutno uvésti soudní okres. Je-li 
odsouzený cizím státním občanem, nebo bydli
li v cizině, jest uvésti též jméno dotyčného 
státu. Nemá-li stálého bydliště, uvede se 
místo posledního pobytu s poznámkou „ne
stálé".

K č. 8. Povolání a postavení v něm udává 
se podle hlavního zaměstnání v době spáchání 
činu. Byl-li odsouzený v době činu bez zaměst
nání, budiž to uvedeno, a nad to vyznačeno 
jeho poslední zaměstnání. Rozhoduje doba 
spáchání hlavního trestného činu.

Udati jest nejen povolání, nýbrž i posta
vení v něm, na př. kovodělník, krejčovský 
učeň, bankovní úředník, lékař, soukromý uči
tel atd.

U vdaných a nikoliv samostatně výdělečně 
činných žen budiž udáváno povolání manže
lovo.

U osob, vykonávajících činnou službu vo
jenskou, uvedou se data odkazem na pol. 9. 
a povolání před službou vojenskou ve stavu 
občanském skutečně vykonávané.

K č. 9. Uvede se hodnost, služební poměr 
(presenční služba, záloha, výslužba, z povo- 
lání), kmenové těleso a odvodní ročník. Vy
plní se i u osob, které činně neslouží.

K č. 10. Vyplní se vždy datem a číslem roz
sudku prvé stolice. Při odsouzeni v cizině uve
de se též jméno soudu a státu.

K č. 11. Trestný čin se uvádí jak přísluš
ným místem zákona, tak i zákonným nebo 
v praxi obvyklým označením. Na př. řetězový 
obchod § 11, č. 4., lích. zák. Trestné činy podle 
uherského trestního zákona nebo uherského 
přestupkového zákona buďtež označovány 
zkratkou „uh“. Při trestných činech podle 
§ 269 a) tr. z., § 523 tr. z. a § 797 voj. tr. z. 
budiž udán též základní trestný čin v závorce.
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Sbíhá-li se více trestných činů, buďtež uve
deny všechny.

K č. 12. Den spáchání trestného činu udá 
se podle rozsudku dnem, kdy trestná činnost 
byla vykonána nebo trestný stav počal. Ne~ 
lze-li dne zjisti ti, udá se doba zjištěná roz
sudkem. Sbíhá-li se několik trestných činů, 
nebo byl-li týž trestný čin spáchán v několika 
útocích, udá se den spáchání každého trest
ného činu a útoku v pořadí, v němž uvedeny 
jsou trestné činy pod č. 11.

K č. 18. Pod způsobem provedení trestného 
činu rozumí se způsob svědčící o zvláštním 
sklonu nebo oblibě odsouzeného, na př. krádež 
vloupáním, kapesní krádež, insertní podvod, 
automobilový úraz, rvačka atd. Pohnutka 
uvedena buď, pokud možno, specialisovaně, 
na př. hrubá zištnost, nestoudnost, surovost, 
zahálěivost, zlomyslnost, nechuť k práci, 
mstivost, žárlivost, pohnutka politická atd. ^ 

Nelze-li jí spolehlivě zjistiti, nebudiž uvá
děna.

K č. 14. Trest se zapisuje jak co do způ
sobu, tak i trvání a zostření. Vedlejší trest 
na penězích a náhradní trest na svobodě za
pisuje se též. Rovněž i trest smrti.

K č. 15. Den skončení výkonu trestu zapi
suje teprve úřad rejstříku na základě vzorce 
V O nebo VI B (§§ 32 a 35), pokud pro úplné 
odpykání trestu započtenou vyšetřovací vaz
bou nelze tak učiniti hned.

K č. 16. Pod dalšími opatřeními rozumí se 
vyslovení přípustnosti dodání do donucovací 
pracovny, polepšovny, policejního dohledu, 
dodání do pracovny a polepšovací výchovny, 
ztráta živnosti a povolání, ztráta úřadu podle 
§ 55 zák. čl. V :1878, vyhoštění nebo vypo
vězení, uveřejnění rozsudku, u soudů vojen
ských též kassace, propuštění a degradace.

K č. 17. Rozumí se ztráta volebního práva 
do obcí, jakož i dočasné odnětí politických 
práv podle § 56 zák. čl. V z r. 1878.

K č. 19. Zkušebná doba uvádí se trváním 
celkovým i konečným dnem, jenž se počítá ode 
dne pravoplatného rozsudku (usnesení povo
lujícího podmíněný odklad trestu).

K č. 21. Týká se obmezení co do způsobu 
života a místa pobytu při podmíněném^ od
souzení ve smyslu § 4 zákona ze 17. října 
1919, č. 562 Sb. z. a n.

K č. 22. Slouží k vyznačování různých okol
ností, na př. byl-li odsouzený již před tím 
v donucovací pracovně nebo polepšoyně, jak 
dlouho a kde, bylo-li použito při výměře trestu 
§ 265 tr. ř. (§ 311 voj. tr. ř.), u úrazů zavi
něných motorovými vozidly k vyznačení čísla 
vůdčího listu dotyčné osoby atd.

Seznam trestu dřívějších slouží jen pro vý
pisy z rejstříku trestů (§ 23).

K vzorci II.
K č. 23. Uváděti třeba toliko nemírný po

žitek lihovin, a to udáním, je-li příležitostný 
či chronický.

K č. 24. Vyšším vzděláním rozumí se škola 
střední nebo jí na roven postavená škola od
borná. Třeba uvésti druh ústavu i absolvo
vanou dobu její délkou.

K č. 26. Národností jest rozuměti kmenovou 
příslušnost, jejímž hlavním vnějším znakem 
jest zpravidla mateřský jazyk, židé mohou 
přiznati též národnost židovskou. Nepři
pustilo jest označovati národnost příslušností 
k určitému území, na př. Hanák, Moravan.

Národnost dětí do 14 let řídí se podle ná
rodnosti rodičů. Jsou-li rodiče různé národ
nosti, podle toho z nich, kdo se o dítě stará. 
Jsou-li to však oba, nebo není-li to žádný 
z nich, a ve sporných případech podle národ- 
nosti matky

U mladistvých přes 14 let a^osob dospělých 
zapsati jest národnost, k níž se samy svo
bodně přihlásí.

K č. 27. Uvésti jest toliko skutečný počet 
osob, o něž se odsouzený stará, ne všecky, 
kteří žijí s ním ve společné domácnosti.

K č. 28. Jako místo činu udati jest místo, 
kde trestná činnost byla vykonána, a nikoli 
ono, kde nastal výsledek neb trestná činnost 
byla dovršena. Sbíhá-li se několik trestných 
činů nebo je-li týž trestný čin spáchán v ně
kolika útocích, udati jest místo činu u kaž
dého zvláště v pořadí trestného činu podle 
č. 11.

K č. 29. čin spáchán byl v stavu podnapi
lém tehdy, když obviněný byl odsouzen pro 
§§ 523, 524 tr. z., 797, 798 voj. tr. z., nebo 
bylo-li přihlíženo k němu při výměře trestu 
jako k okolnošti polehčující či přitěžující.

K č. 30. Pod způsobenou hospodářskou ško
dou rozumí se pouze skutečná škoda.^ Tato 
položka obmezena jest pouze na udání škody 
při krádeži, podvodu a zpronevěře.

Při jiných trestných činech se nevyplňuje.
škoda spáchaná více spolupachateli uvádí 

se jen jednou. Její výše řídí se, pokud možno, 
podle udání znalců neb soukromého účastníka 
ve věci vyslechnutých.

K č. 31.—37. Vyplňuje se pouze u osob mla
distvých (do 18 let).

K č. 36.. Uvésti třeba duševní a tělesné^ cho
roby, sexuelní perverse, tuberkulosu a pří jící, 
invaliditu atd. Nelze-li jich spolehlivě zjistiti, 
nebuďtež uváděny.
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