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Kolegyně Daniela Němečková předložila k obhajobě práci nazvanou Retribuční soudnictví 

mimořádných lidových soudů ve středních Čechách, čítající 231 stran textu s nezbytnými 

náležitostmi, doplněných téměř čtyřmi desítkami příloh. 

 

Náročnost tématu 

Autorka se obrátila k problematice, která je v historické, zejména právněhistorické, obci 

v poslední době dosti „populární“, takže se k ní obracejí renomovaní historici, ale též studenti 

právnických, filozofických a pedagogických fakult při výběru témat svých kvalifikačních 

prací. Nesklouzla však k pouhému opakování již známých fakt, ale naopak se pustila do 

archivního výzkumu a analýzy konkrétního spisového materiálu z činnosti dvou 

středočeských místních lidových soudů (MLS) – mladoboleslavského a kutnohorského (MLS 

pro Prahu v textu jen občas probleskne). Z obecně známých fakt v podstatě pouze vystavěla 

kulisy, do nichž své výzkumy zasadila. Ve vztahu k místním lidovým soudům, na které 

soustředila svou pozornost, mohla sáhnout jen ke kvalifikačním pracím Veroniky Sýkorové a 

Petra Jelínka. Zpracování zvoleného tématu proto kladlo vysoké nároky na čas, dobrou 

prvotní orientaci v problematice, umožňující správně formulovat dílčí výzkumné otázky, 

přesné vyhodnocování zjištěných údajů a při kvantu zpracovávaných dat i promyšlenou 

organizaci práce. 

 

Cíl práce 

Autorka cíl svého snažení v úvodních pasážích formulovala jen velmi vágně: při neexistenci 

komplexní monografie „doplnit dosavadní literaturu o další dva mimořádné lidové soudy“ (s. 

7). V abstraktu už byla konkrétnější a také svůj cíl několikanásobně rozšířila: „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.“ Lze konstatovat, že svých cílů dosáhla, i když metodika 

sestavování jmenných seznamů byla spíše než cílem disertační práce použitým nástrojem (a 

jmennému seznamu, jehož ukázku autorka začlenila do Přílohy č. 31, by podle mého názoru 

svědčil ještě údaj o případné revizi rozhodnutí MLS).  
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Teoretická a obsahová úroveň práce 

Disertační práce se věcně člení na a) obligátní úvodní výklady o stavu poznání zkoumané 

problematiky a o použité metodice, zde autorkou ještě správně doplněné o charakteristiku 

zkoumaného spisového materiálu, b) obecné výklady o velkém retribučním dekretu a c) 

analýzu spisového materiálu z činnosti místních lidových soudů v Mladé Boleslavi a v Kutné 

Hoře, to vše završené shrnujícím závěrem. Formálně je ovšem rozčleněna na devět kapitol 

textu, včetně úvodu a závěru. Doplňující přílohy jsou vesměs vhodně zvolené (ovšem za 

poněkud nadbytečné, ale určitě ne zcela od věci, považuji „oficiální“ charakteristiky 

organizací, u nichž nebylo jednoznačně dáno, zda se na členství v nich vztahuje příslušné 

ustanovení velkého retribučního dekretu, protože v kontextu autorčiných výzkumů to je zcela 

podružný problém). Ve verzi disertace, kterou jsem dostal k posouzení, chybí konkrétní údaje 

v Příloze č. 7, z níž jsem se dověděl pouze to, že to mají být údaje z činnosti MLS v Praze. 

V podkapitole Stav poznání autorka vyjmenovala, případně i stručnými poznámkami přiblížila 

dobové i pozdější práce, které se věnovaly retribuční problematice nejen na území České 

republiky, ale též na Slovensku, a dotkla se i prací o retribuci jinde v Evropě. Překvapilo mne 

autorčino konstatování na s. 15, že bylo obtížné sehnat právní předpisy, na které odkazoval 

velký retribuční dekret, resp. jejich v té době platné znění. Výslovně uvedla základní 

trestněprávní předpisy recipované pro české země, tedy trestní zákon z roku 1852 a trestní řád 

z roku 1873, a zákon na ochranu republiky z roku 1923. Žádnou velkou obtíž v tom nevidím. 

Vždyť k rakouským zákoníkům v první republice vyšly komentáře a případné pozdější změny 

jsou snadno dohledatelné ve Sbírce zákonů a nařízení, v indexu k ní (jeden, zahrnující změny 

do roku 1947, vyšel v roce 1948) a také jinými cestami! /Autorka navíc tuto pasáž využila 

trochu jako reklamu, když se zmínila o zajímavých a jistě přínosných rekonstrukcích 

politických procesů, nicméně, jak uvedla, retribuci prozatím nevěnovaných (s. 16 až 17)./ 

Z jednotlivostí: 

Na s. 25 autorka napsala, že v případě materiálů MLS v Kutné Hoře se zaměňovala 

národnost a státní příslušnost a demonstrovala to citátem „původně české, nyní německé 

národnosti“. Tam ale nutně nemusí jít o záměnu, hlášení se v průběhu života nejdříve 

k jedné, pak ke druhé národnosti nebylo ničím výjimečným. 

Na s. 30 se píše o „zproštěných rozsudcích“. 

Kapitoly druhá až pátá jsou věnovány velkému retribučnímu dekretu, tedy – v konečné 

podobě – dekretu prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. Autorka nejdříve sledovala zajímavé 

peripetie přípravy jeho londýnského předchůdce, vydání dekretu po osvobození a 

v samostatných kapitolách jeho hmotněprávní a procesněprávní ustanovení. Hmotněprávní 

část doplnila příklady z rozhodovací praxe místních lidových soudů v Mladé Boleslavi a 

v Kutné Hoře. Do této části své práce však nevstoupila nejšťastněji, když nedomyslila 

charakteristiku retribuce. Pokud retribuci spojujeme s dekrety prezidenta republiky č. 16, 17 a 

137/1945 Sb., nařízením SNR č. 33/1945 Zb. n. SNR a obdobnými předpisy vydávanými 

v jiných státech, není na jedné straně důvod při její charakteristice vzpomínat retributivní 

(nikoliv „retribuční“) justicí, jak to autorka činí na s. 32 až 33, a na druhé straně ji vázat jen 

k československým poměrům („znamená v právním smyslu stíhání zločinů, kterých se 

dopustili nacisté a jejich pomahači na československém lidu“; s. 32). Zato bych neopomenul 

zdůraznit (a zdůvodnit) retroaktivitu, o níž se autorka zmiňuje až později a zcela protismyslně 

používá spojení „zpětná retroaktivita“ (s. 39). 

I v dalším textu jsem narazil na několik zvláštně použitých termínů či zvláštních formulací. 

Tak s ohledem na historický původ zásad „nullum crimen sine lege“ a „nulla poena sine lege“ 
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bych jejich nerespektování rozhodně nespojoval primárně s faktem, že na určitý čin nebyl 

stanoven trest už v době jeho spáchání (tak rozumím autorčinu „nulla poena“ na s. 43), ale 

vázal bych je k trestání podle analogie. Nač bychom jinak měli zákaz retroaktivity? Autorka 

opakovaně píše o zpětné platnosti, byť má jít o zpětnou účinnost (například na s. 46). 

V souvislosti se složením senátu mi přijde jako neadekvátní používat označení „apolitický 

senát“ a „apolitický klíč“, když se takový senát zpravidla skládal právě s ohledem na 

politickou příslušnost laických přísedících. Daly by se jistě najít příhodnější termíny. 

V textu jsou i zcela zřejmé rozpory, jako na s. 93: „Jenom pro spáchání zločinu dle tohoto 

odstavce bylo odsouzeno 29 obžalovaných s trestem v rozmezí od několika měsíců po dvanáct 

let těžkého žaláře (průměrná výše vyneseného trestu byla pod stanovenou nejnižší trestní 

sazbou, tedy 3 roky dočasného trestu na svobodě). Podle tohoto paragrafu byl odsouzen 

pouze Rudolf Vostrý, který …“.  

V roce 1868 organizaci okresních soudů neupravil zákon č. 44 ř. z., nýbrž zákon č. 59 ř. z. (s. 

132).  

Autorce se moc nepovedla interpretace § 1 zákona na ochranu republiky na s. 67, neboť podle 

ní úkladů „se pachatel dopustil, pokud užil násilí nebo se ho pokusil použít jako prostředek 

k dosažení svého účelu“, aniž by byl tento účel nějak specifikován. Stejně tak nesprávně 

interpretovala § 11, když napsala, že stejně jako ten, kdo někoho udal, „měl být potrestán i 

ten, kdo využil situace přivoděné nepřátelskou okupací“ (s. 103). 

Z jednotlivostí: 

Z poznámky č. 91 na s. 39 není zřejmé, o čí nařízení z 22. ledna 1942 se jedná. 

Autorka napsala, ale jistě napsat nechtěla, že odsoudit nacismus a fašismus jako ideologie 

„nebylo možné bez vyhlášení … zákona bez zpětné účinnosti“ (s. 43). 

Ne zcela domyšlená je formulace věty, použité v souvislosti se zaváděním stanného práva 

(s. 58): „Předpokladem bylo porušení právního řádu …, k jehož potlačení nepostačovaly 

zákonné prostředky.“ Copak stanné právo nebylo zákonným prostředkem? 

Znásilnění spáchané z důvodu podpory nacismu (s. 62); dekret vyhlášený „v Úředním 

věstníku v Londýně v rozhlase“ (s. 63); „členové strany SA“ (s. 89); „odsouzen … 

žalářem“ (s. 98-99, podobně 107)?  

Naprosto nesrozumitelná je věta na s. 64: „existovala možnost opravných prostředků, ale 

nemožnost odvolání zabránilo jednak sjednocení odlišné rozhodovací praxe, jednak 

absence vyšší instance chyběla při rozhodnutí sporů mezi jednotlivými MLS o příslušnosti, 

resp. zařízení delegace jiného MLS dle § 62 trestního řádu“. 

Nedokážu si představit situaci, jak by si někdo mohl přivlastnit hudební nástroje, zabavené 

gestapem (s. 109). 

Na s. 112 autorka zaměnila zmiňovaný odst. 3 § 29 velkého retribučního dekretu za jeho 

odst. 2. 

Šestá až devátá kapitola jsou věnovány organizaci a činnosti místních lidových soudů v Mladé 

Boleslavi a v Kutné Hoře. Dobře zpracované jsou charakteristiky obou soudních obvodů. 

Těžiště je tu v analýze statistických údajů nashromážděných archívním výzkumem a v hledání 

odpovědí na výzkumné otázky. Jak je to dáno povahou věci, mnohé závěry jsou očekávané, 

jiné však překvapí, protože neodpovídají zploštělým představám o bezprostředně poválečné 

době. Z toho pohledu jsou cenné, i když některé pro malá čísla a odhlédnutí od některých 

jiných skutečností, které se mohly promítnout do výsledků, ne zcela průkazné. Autorka si vliv 

jiných faktorů uvědomila, když posuzovala význam národnosti pro délku trestu (s. 153; tam 
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by výsledky možná měly větší vypovídací hodnotu, kdyby postupovala podle jednotlivých 

skutkových podstat), ale podobně by bylo vhodné uvažovat třeba též u vlivu pohlaví na 

udělení trestu (s. 151).  

Někde se nedokážu dopočítat odpovídajících čísel. Na s. 153 autorka uvedla, že „nejčastěji 

byly řešeny osamoceně případy udavačství podle § 11 velkého retribučního dekretu, tedy 194 

případů“. Po několika větách (s. 154) v rozporu s tím napsala, že „pokud bychom odhlédli od 

kombinací trestných činů, tak opět vévodí dle § 11 udavačství s 366 případy“. I když budeme 

předpokládat, že „od kombinací“ se nemělo odhlédnout, ale naopak se k nim mělo 

přihlédnout (neboť uvedený celkový počet případů je vyšší), tak se v tabulce počtu 366 stejně 

nedopočítáme. A „nesedí“ tu ani jiná čísla. 

Z jednotlivostí: 

K historii laického soudnictví (s. 143) podotýkám, že laici působili například i u 

živnostenských a později pracovních soudů. 

Myslím, že stíhané osoby by docela ocenily, kdyby novináři „vycházeli primárně 

z obhajoby, kterou posléze interpretovali jako prokázanou trestnou činnost“ (s. 139). 

Předpokládám, že by o nich psali docela pěkně. 

 

Formální úroveň práce 

Práce obsahuje všechny potřebné náležitosti, navíc bohaté přílohy. Jinak však je jazyková 

úroveň slabou stránkou práce, jak naznačují již některé výše zmíněné případy, kdy vágní 

vyjadřování a stylistické chyby občas přímo změnily smysl sdělení. Vedle toho je v práci řada 

naprosto zbytečných drobných chyb, které sice čtenář snadno dešifruje, ale přinejmenším jej 

ruší.  

Už jednou jsem použil příměr z filmového prostředí („kulisy“) a tu mne napadá jiný: filmaři 

většinou jednotlivé záběry točí opakovaně, protože „na první dobrou“, jak říkají, se to 

zpravidla nepovede. Některé pasáže posuzované práce mi přišly jako sázka „na první 

dobrou“ bez jakékoliv následné kontroly, jenže tak to pravidelně zvládají jen herci od 

pánaboha a řekl bych, že z píšících autorů, alespoň u větších formátů, snad nikdo.  

 

Závěr 

Posuzovaná práce dokazuje, že se autorka dobře orientuje ve zkoumané materii a má 

předpoklady pro vědeckou práci. Disertace JUDr. Daniely Němečkové splňuje požadované 

nároky, proto doporučuji, aby se po úspěšné obhajobě stala podkladem pro  

udělení titulu Ph.D. 

V Brně 11. 06. 2018 

Ladislav Vojáček 

 

 

 

 


