
ABSTRAKT 	

Retribuční soudnictví mimořádných lidových soudů ve středních Čechách 

Dizertační práce si klade za cíl doplnit dosavadní literaturu o retribuci statistickým 

zpracováním dvou mimořádných lidových soudů – v Mladé Boleslavi a Kutné Hoře, odpovědět 

na stanovené výzkumné otázky a vytvořit metodiku pro vytváření jmenných seznamů obviněných 

osob, která může posloužit do budoucnosti jako podpůrný prostředek při vytváření nových 

jmenných seznamů jiných mimořádných lidových soudů. Dalším cílem bylo zjistit vliv laického 

prvku na rozhodování mimořádných lidových soudů. Zdrojem dat byly spisy ve stejnojmenných 

fondech uložených ve Státním oblastních archivu v Praze. Součástí práce je i sonda 

k Mimořádnému lidovému soudu v Praze.  

Ze spisů bylo zjištěno, že bylo u Mimořádného lidového soudu v Mladé Boleslavi obviněno 

487 mužů a 124 žen, tudíž ženy tvořily pětinu obviněných a téměř pětinu odsouzených osob. 

Ze statistické analýzy dále vyplynulo, že průměrná žena měla větší šanci, že bude zproštěna viny, 

muži byli souzeni mírně přísněji. Tento mimořádný lidový soud stíhal zejména Čechy. Národnost 

ovšem měla vliv na délku trestu, která byla u Němců téměř dvojnásobná. Udavačství patřilo mezi 

nejčetnější trestné činy, na základě kterých byli obvinění obžalováni a posléze odsouzeni. Poté 

následovala propagace nacismu a účastenství ve zločineckých organizacích. To samé platí 

v případě zproštěných případů. Více než polovina obžalovaných byla odsouzena k dočasnému 

trestu na svobodě, čtvrtina osob byla zproštěna. Průměrný dočasný trest na svobodě činil 5,54 let, 

po započítání doživotního trestu se průměrný trest zvyšuje na 6,7 let.  

Mimořádný lidový soud v Mladé Boleslavi byl jeden z mála soudů, které se prokazatelně 

držely apolitického klíče při sestavování senátů. U MLS Kutná Hora ani Praha tato snaha nebyla 

z archivních dokumentů zjištěna. U MLS Mladá Boleslav bylo téměř 75 % všech senátů sestaveno 

tak, aby všichni čtyři soudci z lidu byli z jiných politických stran a politický vliv na finální 

rozhodnutí byl co nejmenší. Paradoxně ani u nedodržení správného sestavených senátů nedošlo 

ke zvýšení počtu přehlasování předsedy, kterým byl soudce z povolání. Z poradních protokolů 

vyplynulo, že byl předseda přehlasován pouze v deseti procentech případů, tudíž laický vliv 

na finální rozhodnutí byl minimální.  



Veřejný žalobce u Mimořádného lidového soudu v Kutné Hoře se musel vypořádat s téměř 

4407 případy v letech 1945–1947, podal 829 obžalob. Rozsudkem bylo vyřízeno 693 případů, 

z toho 19 osob bylo odsouzeno k trestu smrti. Ze spisů bylo zjištěno, že ženy tvořily opět pětinu 

obviněných a měly větší šanci, že bude zproštěna viny. Tento mimořádný lidový soud též stíhal 

zejména Čechy, ale byl zjištěn vliv národnosti na zproštění obviněných a na délku trestu. Němci 

byli častěji odsuzováni k trestu smrti, také průměrná délka uloženého trestu byla u Němců opět 

vyšší. Udavačství opět patřilo mezi nejčetnější trestné činy, na základě kterých byli obvinění 

obžalováni a posléze odsouzeni. Poté následovala propagace nacismu a účastenství, popř. 

činovnictví ve zločineckých organizacích. To samé platí v případě zproštěných případů. Stejně jako 

u Mimořádného lidového soudu v Mladé Boleslavě více než polovina obžalovaných byla 

odsouzena k dočasnému trestu na svobodě, čtvrtina osob byla zproštěna. Průměrný dočasný trest 

na svobodě byl nepatrně vyšší než u Mimořádného lidového soudu v Mladé Boleslavi.  

Otázka apolitičnosti senátů nebyla u Mimořádného lidového soudu v Kutné Hoře zjištěna, 

protože se ho tento soud nedržel. Vliv laického prvku tu ovšem byl ještě menší než u Mimořádného 

lidového soudu v Mladé Boleslavi, protože byl předseda senátu přehlasován pouze u 3,49 % 

případů. Počet jednohlasných rozhodnutí byl dokonce téměř 90 %.  

V roce 1948 byla otázka retribuce znovuotevřena. Personální obsazení Mimořádného 

lidového soudu v Mladé Boleslavi v roce 1948 se téměř nezměnilo. Nově měl tento soud 

spolupracovat s Akčními výbory Národní fronty, který trval na šesti případech vhodných pro revizi. 

Pouze u jednoho případu došlo k zpřísnění původního trestu, tudíž se tento vliv na konečné 

rozhodnutí neprojevil. Poměr obviněných mužů a žen se oproti předchozímu období nezměnil, 

to neplatí o poměru zproštěných mužů a žen. Ženy tvořily jednu čtvrtinu a byly jim ukládány 

mírnější tresty než mužům. Bylo opět souzeno více Čechů než Němců a existovala zde větší míra 

zproštění pro Čechy než pro Němce. Na četnosti trestných činů se nezměnilo téměř nic. Snížil 

se počet odsouzených osob k dočasnému trestu na svobodě na 39 % obžalovaných, oproti tomu 

byla zvýšen počet zproštěných osob na 37,5 %. Průměrný trest na svobodě se zvýšil na 6 let, 

po započítání doživotního trestu se zvýšil na 7,2 roku. Otázka apolitičnosti nebyla řešena a výrazně 

se zvýšil počet přehlasovaných případů na 18 %, došlo zároveň i k výraznému zvýšení 

jednohlasných rozsudků na 72 %.  

Na výrazném personálním obsazení Mimořádného lidového soudu v Kutné Hoře v roce 



1948 měl přímý vliv nově zřízený Okresní akční výbor v Kutné Hoře, který se zasadil o provedení 

očisty Krajského soudu v Kutné Hoře. Bohužel nebylo možné zjistit přímý vliv Akčních výborů 

Národní fronty na vybírání případů. Tento soud projednal 164 nových případů, 60 bylo revidováno 

v otázce viny či trestu, 94 bylo vyřízeno jiným způsobem a u jednoho to nebylo možné zjistit. Opět 

se vyskytl výrazný nepoměr mezi počtem obviněných mužů a žen, žena měla opět větší šanci na 

zproštění. Národnost měla vliv na počet zproštěných případů obdobně jako v předchozím období, 

stejně tak měla vliv i na délku trestu. Udavačství stejně jako v předchozím období opět patřilo mezi 

nejčetnější trestné činy obžaloby. V případě odsouzení ale i zproštění byl nejčetnějším paragrafem 

propagace nacismu. Snížil se dočasný trest na svobodě na 4 roky a 1,5 měsíce. Více jak jedna 

třetina osob byla odsouzena k dočasnému trestu na svobodě, zproštění bylo druhým nejčastějším 

rozhodnutím. Apolitičnost senátu zde opět nebyla řešena. Vliv laického prvku se nepatrně zvýšil, 

zbývajících téměř 89 % bylo rozhodnuto jednohlasně.  

U těchto dvou mimořádných lidových soudů bylo tedy zjištěno, že laický prvek neměl 

takový význam, s jakým zákonodárci původně počítali. Soudci si vystačili s jednoduššími 

skutkovými podstatami, jakým bylo udavačství, propagace nacismu a účast či činovnictví 

ve zločineckých organizací. Bylo zde odsouzeno více mužů než žen, ženy měly větší šanci pro 

zproštění. Bylo sice více souzeno Čechů než Němců, ale národnost měla vliv na finální rozhodnutí.  
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