
Resumé diplomové práce

Tato diplomová práce se jako svým hlavním tématem zabývá vývojem trestního práva 

hmotného a procesního v 18. století v našich zemích. Pojednává též o zákoníku vydaném 

v roce 1803, protože celý tento vývoj završoval a logicky je tedy nutné ho uvést. Celý vývoj 

trestního práva v českých zemích se samozřejmě odvíjí od vývoje trestního práva 

v Habsburské monarchii, jejíž byly naše země součástí. Jako vedlejší téma je tedy zpracován

také historický vývoj monarchie v dané době, filosofické a náboženské směry a názory, 

největší myslitelé a také dřívější právní úprava, ze které samozřejmě tvůrci zákonů v 18. 

století čerpaly a která často platila i v první polovině 18. století. Dále tato diplomová práce 

pojednává o vývoji struktury hrdelního soudnictví na našem území, kdy se zaměřuje hlavně 

na jeho personální i věcné vybavení a na důvody postupného snižování počtu hrdelních 

soudů. Ve zvláštní kapitole se také pojednává o vývoji úpravy trestných činů proti božskému 

majestátu, na které se v průběhu tohoto století nejvíce měnil náhled,  kdy se během pár let 

změnily z nejpřísněji postihovaného trestního činu na přestupky a poté opět na trestný čin. 

V této kapitole se navíc dostává srovnání těchto činů s trestnými činy proti panovníkovi.

Hlavní pozornost je ale věnovaná jednotlivým zákoníkům vydaným v 18. století, a to 

v chronologickém pořadí. Nejprve se však hovoří o stavu, který panoval na počátku století a 

který vycházel ještě ze starší úpravy. V této souvislosti byly nejdůležitějšími prameny 

Obnovené zřízení zemské a Práva městská království českého (Koldínův zákoník). Prvním 

důležitým zákoníkem vydaným již v 18. století bylo Constitutio criminalis Josephina z roku 

1707, který byl ovšem pouze subsidiární pro platné právo a zaměřoval se hlavně na trestní 

proces. Významným zákoníkem bylo Constitutio criminalis Theresiana z roku 1769, který byl 

již výhradní úpravou hmotného i procesního práva, avšak již v době svého vydání obsahoval 

zastaralou úpravu. Dalším zákoníkem byla Práva všeobecná nad proviněními a jejich trestmi

z roku 1787, který již vycházel z pokrokových myšlenkových směrů a znamenal velkou 

změnu v používání mnoha institutů trestního práva hmotného. Od roku 1788 byl také účinný 

zákoník Všeobecný řád soudní hrdelní upravující trestní právo procesní také již podle 

moderních zásad. Celý tento překotný vývoj v 18. století završuje Kniha práv nad přečiněními 

hrdelními a těžkými řádu městského (totiž policie) přestupky, jejíž ustanovení se v podobě 

pozměněné zákoníkem z roku 1852 používaly až do poloviny 20. století.



O každém zákoníku je detailně pojednáno, rozebrány jsou důvody jeho přijetí a vlivy, 

které působily na jeho obsah. Dále se diplomová práce zabývá důležitými principy každého 

zákoníku, hlavními ustanoveními a výkonem daného práva v praxi.




