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Abstrakt 

Rigorózní práce je po krátkém odkazu na historický vývoj dané profese zaměřena na 

zkoumání, popis a vyhodnocení vybraných aktivit spíše negativního rázu okresního 

prokurátora Okresní prokuratury v Humpolci, která fungovala v souladu se správním 

uspořádáním pouze v letech 1949 až 1960. Jednalo se o venkovský okres s převažujícím 

zemědělským hospodařením, proto i činnost okresní prokuratury byla zaměřena 

především do této oblasti. Pozornost zpracovatele byla cílena na praktické kroky 

prokurátora v trestním řízení v návaznosti na názory soudobé právní teorie, státem 

prosazovanou kolektivizaci zemědělské výroby a postih konkrétních zemědělců 

prohlášených v té době za venkovské boháče či kulaky. Zjištěno a dokumentováno bylo 

i pronásledování bývalých místních textilních průmyslníků a potírání jakéhokoliv 

nesouhlasu s prosazovanou komunistickou politikou. 

Abstract 

After a short reference to the historical evolution of the profession, the thesis focuses on 

the examination, description and evaluation of selected activities of the rather negative 

character of the district public prosecutor of the District Public Prosecutor´s office in 

Humpolec, which served in compliance with the administrative division only from 1949 

to 1960. It was a rural district with a prevalence of farming and the activity of the 

district public prosecutor´s office thus concentrated mainly in this field. The author 

focuses on the practical steps of the public prosecutor in criminal proceedings following 

opinions of the contemporary legal theory, collectivization of agricultural production 

enforced by the state and persecution of particular farmers declared wealthy men or 

kulaks. The prosecution of former local textile industrialists and the suppression of any 

disagreement with the promoted communist policy were also ascertained and 

documented.  

 

Klí čová slova: okresní prokurátor, prokuratura, obžalovaný, trestní řízení, Humpolec 

Key words: district public prosecutor, public prosecutor´s office, the accused, criminal 

proceedings, Humpolec 
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Seznam zkratek 

AVNF   Akční výbor Národní fronty                                                          

ČSSS  Československý státní statek                                                                                    

HD  hospodářské družstvo 

HTÚP   hospodářsko-technická úprava půdy 

JSČZ   Jednotný svaz československých zemědělců 

JZD   jednotné zemědělské družstvo 

KNV    krajský národní výbor 

KSČ   Komunistická strana Československa 

LM    Lidové milice 

MAV    místní akční výbor (národní fronty) 

MNV    místní národní výbor 

OOMV    okresní oddělení ministerstva vnitra 

OOVB   okresní oddělení veřejné bezpečnosti 

ONV   okresní národní výbor 

OÚNZ   okresní ústav národního zdraví 

OV   okresní výbor 

PŠP   právnická škola pracujících 

SSS   státní strojní stanice 

STS   strojní traktorová stanice 

SVS   Sbor vězeňské stráže či Státní vězeňská správa 

VB   veřejná bezpečnost 
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Úvod  

Volba tématu mé rigorózní práce je motivována z pohledu historicko-právního 

exkurzu vybraných otázek zvoleného právnického povolání ve sledované době a 

osobním vztahem k místu vykonávané činnosti a dané profesi.          
Město Humpolec, ve svém počátku strážné místo na důležité stezce z Prahy na 

Moravu, z vísky se hospodářsky rozvíjející těžbou stříbra a poté po několik století 

zdokonalujícím se soukenictvím, obklopené zemědělskou výrobou, se stalo i mým 

rodištěm. Funkce veřejného žalobce, státního zástupce, dřívějším slovníkem – 

prokurátora, se na současném nejbližším možném místě odsud stalo i mou pracovní 

realizací. 

Při stanovení východisek, záměru a směřování k vytčenému cíli je možno 

projednávanou problematiku uchopit z mnoha úhlů pohledu. Podrobný popis všech 

činností prokurátora vybraného teritoria, přestože se jednalo vždy o činnost jednoho 

muže s administrativní silou, by mnohonásobně překročil žádoucí a přípustný rozsah 

tohoto pojednání. Shrnutí celkových prokurátorských aktivit by tak zákonitě vykazovalo 

prvky obecnosti, bez možnosti specifikovat a blíže se zaobírat konkrétním úkonem 

v konkrétní projednávané věci, s jeho dosahem pro konkrétního občana humpoleckého 

okresu. Nemám v úmyslu taxativně vyjmenovat a hodnotit politická východiska vzniku 

platného práva té doby a popisovat obecné následky, neboť touto tématikou se 

posledních dvacet let zaobírala řada specializovaných odborníků. Zaměřuji se studiem 

archiválií na zjišťování praktické realizace platného práva vybraného území 

představitelem veřejné žaloby zastupujícího stát, jmenovitě okresního prokurátora 

Okresní prokuratury v Humpolci (jednoho ze základních článků tehdejší soustavy 

prokuratury), včetně vnějších vlivů působících na jeho rozhodování, s využitím 

zkušenosti stejné profese autora, působícího na stejném teritoriu v postavení státního 

zástupce v posledním desetiletí. I tak je nutno v tomto smyslu prostudovat obrovskou 

materii archiválií a právních předpisů, přetřídit a vybrat zajímavé jednotlivosti, kdy 

právě odkryté, nahé konkrétno, ve své mnohdy až surovosti, nejlépe vystihuje složitost 

prokurátorem uplatňovaného dosahu platného práva pro jednotlivé lidské osudy, 

s možností hlubšího zamyšlení současným pohledem.  
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Postupuji přitom zejména metodou třídění (ve snaze objevování nových, dosud 

neprostudovaných a nepublikovaných poznatků), analýzy (ve smyslu rozboru celku a 

identifikace nutných vlastností jeho částí), abstrakce (zjišťování podstatných vlastností 

a vztahů po vyčlenění zvláštností), syntézy (jako systémový souhrn) a komparace 

(srovnávání). Ústředním zaměřením náplně práce prokurátora, resp. státního zástupce, 

je podle mého názoru problematika trestněprávní, proto i zaměření tohoto pojednání 

vychází převážně z uskutečněného výkonu trestněprávní praxe s užitím vzorků 

nejzajímavějších a nejtypičtějších případů, aktivit, vlivů a styků.  

Cílem mé práce po historicko-právním uvození vybraného námětu, přiblížení 

personálního obsazení a působiště Okresní prokuratury v Humpolci, zobrazení reálně 

doložitelné profesní podřízenosti zdejšího okresního prokurátora nadřízeným profesním 

složkám i politickým vlivům je především propátrání jeho činnosti v trestněprávní 

oblasti, vyhledání a pojmenování specifik a opakujících se rysů poplatných 

komunistickému režimu, s praktickým uplatňováním pojetí třídní podstaty trestního 

práva. 
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1 Historicko-právní aspekty vývoje vzniku prokuratury 

Vývoj veřejné žaloby v Evropě ústící do dnešní podoby pramení z obecného 

římského trestního práva děleného na trestní právo soukromé pro soukromé delikty, kde 

žalobcem u obecného soudu s možným trestem finančního rázu, konfiskací či 

mrskáním, byl poškozený, pozůstalý či zákonný zástupce a trestní právo veřejné pro 

zločiny vycházející z veřejné ochrany společenského řádu, jejímž vykonavatelem byl 

král nebo jiný hodnostář označovaný jako magistrát. Nebylo pozitivního trestního 

práva, vše bylo svěřeno volnému uvážení, vyšetřování bylo vedeno jednostranným 

inkvizičním způsobem. Se zavedením práva občana odsouzeného k smrti odvolat se 

k lidu nabyla magistrátská moc povahy jurisdikce1, což na území Říma vedlo ke 

zřizování porotních soudů.2 

Na území našeho státu se orgány veřejné žaloby začaly oddělovat z jednotného 

soudního řízení především v souvislosti se snahou císaře Zikmunda o navrácení 

královských statků v době pohusitské zřízením úřadu královského prokurátora roku 

1437 po vzoru pokročilejší západní Evropy a právě i v důsledku recepce římského 

práva. Královský prokurátor působící zejména u zemského soudu (obdobně u 

městských soudů vystupovali královští rychtáři) postupně převzal zastupování 

majetkových zájmů koruny u soudů, působil při vymáhání pokut za trestné činy, 

počátkem 16. století začal stíhat trestné činy nestíhané soukromým žalobcem a 

rozšiřoval rozsah působnosti. Obnoveným zřízením zemským bylo potvrzeno postavení 

královského prokurátora jako veřejného žalobce a byla mu uložena povinnost stíhat 

všechny trestné činy. Od 17. století se však v důsledku rozšíření inkvizičního řízení 

prostřednictvím kanonického práva, kde inkviziční soudce plnil současně úlohu žalobce 

soudce i obhájce, velmi omezil význam úřadu královského prokurátora zabývajícího se 

veřejnou žalobou.3 

                                                             
1 „Jurisdikce je moc nalézat nebo stanovit právo, která je státem svěřena předem určeným orgánům 
různého druhu, aby ji vykonávaly jeho jménem a v mezích stanovených zákonem.“ – viz MADAR, 
Zdeněk. Slovník českého práva. Praha : Linde, 1995. 362 s. ISBN 8085647621. 
2 FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další 
vzdělávání soudců a státních zástupců, 2001. 9 s. 
3 KUCHTA, Josef; SCHELLE, Karel. Historie a současnost státního zastupitelství. 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 1994. 7-8 s. ISBN 8021010444. 
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Mezníkem počátku novodobé historie oddělení soudnictví od správy státu po 

protifeudální revoluci byl vznik provizorních státních zastupitelství v polovině roku 

1848. Po odstranění inkvizičního řízení na základě uzákonění zásady obžalovací 

v trestním procesu rakouských a českých zemí došlo v souladu s ustanovením § 103 

Stadionovy ústavy z roku 1849 v rámci nové soudní organizace nařízením č. 290/1849 

ř.z. pro Čechy a nařízením č. 291/1849 ř.z. pro Moravu a Slezsko ke 

kompletnímu vymezení činnosti státního zastupitelství (v překladu též státního 

návladnictví), se stěžejním zájmem v oblasti trestního řízení. V návaznosti na 

prozatímní trestní řád č. 25/1850 ř.z., vycházející z německých trestních řádů 

inspirovaných řádem francouzským, měli státní zástupci působit při všech okresních 

sborových soudech i všech zemských (krajinských) soudech i s potřebným počtem 

zástupců, kancelářských úředníků a sluhů; při vrchních zemských soudech v hlavních 

městech zemí, tedy v Praze pro Čechy a v Brně pro Moravu a Slezsko a při kasačním 

soudu ve Vídni, vrchní zastupitelé nebo vrchní státní zástupci s potřebným počtem 

náměstků (generálních advokátů).4 

Nástupem absolutismu po roce 1851 došlo ke změnám v organizaci soudnictví s 

rozdíly patrnými i v úrovni okresních soudů. Většina z nich osobou samosoudce soudila 

společensky nejméně nebezpečnou trestnou činnost v podobě přestupků, pouze menší 

část jurisdikce nad závažnější trestnou činností (přečiny a zločiny) konaly okresní 

sborové soudy, kde byla ponechána zásada ústní obžaloby zastávaná státním 

zastupitelstvím oproti většinovému návratu k pravidlu inkvizičního řízení v prvé 

instanci. Činnost státního zastupitelství vycházela z trestního řádu č. 151/1853 ř.z. se 

zaměřením pouze na trestní řízení. Soudní soustavu dále tvořily tzv. zemské soudy, 

jednalo se reálně o soudy krajské nazývané krajinské a vrchní zemské soudy. Nejvyšší 

soudní a kasační dvůr ve Vídni fungoval v trestních věcech pouze jako soud kasační. 

Státní zástupci zůstali nadále nezávislí na soudech a podléhali vrchním státním 

zástupcům, ti pak organizačně Nejvyššímu soudu, kde však úřad veřejné žaloby v tomto 

období nepůsobil. Výnosem ministerstva spravedlnosti č. 54/1855 ř.z. však měla být 

sídla státních zastupitelství jen u soudních dvorů prvé instance, proto se rušila státní 

zastupitelství v sídlech okresních sborových soudů spolu s nimi. V teritoriu každého 

                                                             
4 KUCHTA, Josef; SCHELLE, Karel. Historie a současnost státního zastupitelství. 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 1994. 9-18 s. ISBN 8021010444. 
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krajského soudu a státního zastupitelství se zřídily dva až čtyři okresní soudy pro širší 

územní okruh, vesměs v místech, kde předtím sídlily okresní soudy sborové.5  

V duchu prosincové ústavy z roku 1867 došlo v roce 1868 ke konečnému 

oddělení soudnictví od státní správy. Následně nad rámec trestního řízení státní 

zastupitelství posílilo pravomocemi ohledně vybrané problematiky vůči notářům, 

v oblasti tiskového zákona a v občanskoprávních věcech.6 

Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 byl zákonem č. 

11/1918 Sb. prozatímně převzat rakouský právní a správní systém pro české země a 

uherský právní a správní systém pro Slovensko. Základní soudní soustava, včetně 

orgánů veřejné žaloby, tak zůstala zachována. Za první republiky došlo k ustanovení 

Nejvyššího správního soudu, jehož součástí se stal i volební soud, Ústavního soudu, a 

působily soudy trestní a civilní řádné, soudy mimořádné (civilní např. živnostenské, 

pracovní, trestní např. státní soud), a soudy rozhodčí (např. mzdové, hornické, 

nemocenských pojišťoven). Základem soudnictví v souladu s československou ústavou 

z roku 1920 se staly trestní a civilní řádné soudy. Po sjednocení struktury soudnictví na 

území celého státu byly nejnižší organizační jednotkou okresní soudy soudící 

samosoudcem, krajské soudy nazývané současně podle své specializace (trestní, civilní, 

obchodní, exekuční) působily jako sborové (senátní) soudy I. instance a vrchní soudy 

jako sborové soudy II. instance. Čtyřstupňovou soustavu završoval pro celé 

Československo Nejvyšší soud sídlící od roku 1919 v Brně. Nejvyšší justiční správní 

instance náležela ministerstvu spravedlnosti. Vojenské soudnictví tvořilo samostatnou 

strukturu. Započalo všeobecné uplatňování zásady trojinstančního postupu s opravnými 

prostředky odvoláním a dovoláním či žádostí o revizi. V oblasti veřejné žaloby 

docházelo k odstraňování titulu státní návladní a vrchní státní návladní, přednosta 

vrchního státního zastupitelství byl přejmenován na vrchního prokurátora a přednostové 

státních zastupitelství na prokurátory, přičemž ostatní konceptní úředníci se nadále 

titulovali státními zástupci. Při Nejvyšším soudě ustanoven generální prokurátor se 

zástupci (nazývanými nejprve generálními advokáty, po roce 1929 náměstky 

generálního prokurátora či státními zástupci). Generální prokurátor se nestal přímým 

                                                             
5 NEDOROST, Libor; OTOUPALÍKOVÁ, Jana; SCHELLE, Karel; VĚTROVEC Vladislav. Státní 
zastupitelství. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. 27-34 s. 
6 KUCHTA, Josef; SCHELLE, Karel. Historie a současnost státního zastupitelství. 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 1994. 25-27 s. ISBN 8021010444. 
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orgánem žaloby a nespadal do soustavy státních zastupitelství. Úřady veřejné žaloby u 

sborových soudů prvé a druhé stolice mu nepodléhaly. Mohl však podávat proti 

opatřením všech soudů v trestních věcech zmateční stížnost, a to i v případě souhlasu 

obou stran s rozsudkem.7  

Vyjma vynucené změny charakteru ve směru k poplatnosti režimu, zpřísnění 

trestů navrhovaných veřejnou žalobou v souladu s vládním nařízením č. 143/1942 Sb. a 

reakce v důsledku územních změn, nedošlo v období fašistické nesvobody k žádným 

podstatným organizačním změnám. Nad rámec běžné soudní soustavy však na území 

protektorátu působily říšskoněmecké soudy s německými státními zastupitelstvími vůči 

osobám německé národnosti a tzv. zvláštní soudy vůči osobám vystupujícím proti 

okupační moci.8  

Na základě dekretu prezidenta republiky č. 11/1944 Úř. věstníku, o obnovení 

právního pořádku a zejména prezidentským dekretem č. 79/1945 Sb., o zatímní úpravě 

soudnictví byla v českých zemích po 2. světové válce povětšinou obnovena 

prvorepubliková soudní organizace. Nově zřízeny mimořádné lidové soudy a národní 

soudy k provedení národní očisty, potrestání válečných zločinců a domácích zrádců. 

Právní úpravu pro Slovensko stanovila Slovenská národní rada samostatně, někdy i 

odchylně.9 

U okresních soudů ve věcech přestupkových vykonávali funkci veřejných 

žalobců funkcionáři státního zastupitelství, u krajských soudů státní zastupitelství a u 

zemských soudů zemská státní zastupitelství, mezi nimiž platila zásada nadřízenosti 

vyššího nad nižším v obecné i konkrétní rovině. Státní zastupitelství bylo podřízeno 

ministru spravedlnosti. Státní zástupce stíhal všechny trestné činy, vyjma vyhrazených 

soukromému žalobci či promlčených. K některým bylo třeba návrhu k tomu oprávněné 

osoby či zmocnění. Před odebráním soudu k usnášení o rozsudku mohl státní zástupce 

od uplatnění žalobního práva ustoupit, ale případné opětovné uplatnění bylo ztíženo. 

Mezi jeho hlavní procesní práva patřilo činit návrhy soudu, jimiž se soud musel zabývat 

a podávat soudu prohlášení o návrzích obviněného, účastnit se při vyhledávacích 

                                                             
7 NEDOROST, Libor; OTOUPALÍKOVÁ, Jana; SCHELLE, Karel; VĚTROVEC Vladislav. Státní 
zastupitelství. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. 40-46 s. 
8 KUCHTA, Josef; SCHELLE, Karel. Historie a současnost státního zastupitelství. 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 1994. 41-46 s. ISBN 8021010444. 
9 SCHELLE, Karel; KUCHTA, Josef. Státní zastupitelství. Vyd. 1. Zlín: Živa, 1994. 22-26 s. ISBN 
8090174531. 
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úkonech bezpečnostních úřadů a v některých případech i při soudních úkonech 

vyšetřovacích, s výjimkou hlasování být přítomen poradám soudů, bez omezení nahlížet 

do soudních spisů a žádat soud o sdělení. Mezi jeho hlavní procesní povinnosti patřil 

dohled nad užitím všech prostředků vhodných ke zjištění pravdy. V předepsaných 

případech byl povinen obviněného poučit o jeho právech, byl povinen přihlížet 

k okolnostem směřujícím nejen k usvědčení obviněného, ale i k jeho obraně. V případě 

zjištění průtahů či nepravidelnosti v řízení byl povinen zákonným způsobem zakročit.10  

K podstatným změnám ve vývoji veřejné žaloby na území našeho státu došlo po 

únorovém převzetí moci komunisty v roce 1948. Na základě zákona č. 319/1948 Sb., o 

zlidovění soudnictví byla vymezena nejen soudní organizace v užším slova smyslu, ale 

současně v § 2011  i úřady veřejné žaloby na úrovni okresní a krajské a v § 5512 a násl. 

byla vymezena i pravomoc generálního prokurátora, nezařazeného mezi orgány žaloby, 

především jeho oprávněním podávat stížnost pro zachování zákona proti pravomocným 

rozhodnutím soudů. Působnost prokurátora byla posílena o možnost vstupu do každého 

občanského soudního řízení. 

Ústavním zákonem č. 64/1952 Sb., o soudech a prokuratuře13 a zákonem č. 

65/1952 Sb., o prokuratuře14 byla vytvořena prokuratura jako samostatná soustava 

                                                             
10 FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další 
vzdělávání soudců a státních zástupců, 2001. 16-22 s. 
11 § 20 odst. 1 až 3 zákona č. 319/48 Sb.: „V sídlech okresních soudů se zřizují okresní prokuratury jako 
úřady veřejné žaloby první stolice, skládají se z okresního prokurátora a z potřebného počtu jeho 
náměstků. V sídlech krajských soudů se zřizuji krajské prokuratury jako úřady veřejné žaloby druhé 
stolice, skládají se z krajského prokurátora a z potřebného počtu jeho náměstků. Okresní prokuratury 
jsou podřízeny krajským prokuraturám a spolu s nimi ministerstvu spravedlnosti…“. Důvodová zpráva 
k zákonu č. 319/1948 Sb. k § 20: „Poněvadž jsou okresní soudy napříště příslušné pro řízení a 
rozhodování v trestních věcech v I. stolici (§ 65), nutno v jejich sídlech zřídit k úkolům stanoveným 
trestním řádem a předpisy jej měnícími a doplňujícími úřady veřejné žaloby I. stolice. Proto se zřizují 
okresní prokuratury. Místo státních zastupitelství zřizují se u krajských soudů úřady veřejné žaloby II. 
stolice, jež nesou označení krajské prokuratury.“ 
12 § 55 zákona č. 319/1948 Sb.: „Generální prokurátor může do pravomocného rozhodnutí soudu 
řádného, zvláštního nebo rozhodčího podat stížnost pro zachování zákona, má-li za to, že v řízení nebo 
při rozhodování byl porušen zákon. Pro vady řízení lze stížnost podat jen tehdy, jde-li o věc odňatou 
tuzemskému soudnictví nebo alespoň soudům řádným a měly-li vady řízení za následek nesprávné 
rozhodnutí ve věci. Stížnost pro zachování zákona nelze podat do rozhodnutí nejvyššího soudu. Generální 
prokurátor je podřízen ministru spravedlnosti“. Důvodová zpráva k zákonu č. 319/1948 Sb. k § 55: 
„Osnovou zavedená dvouinstančnost znamená, že ve valné většině případů budou rozhodovat krajské 
soudy v poslední instanci. Krajských soudů bude však více a právní jednotnost o sobě je takovým 
naléhavým veřejným zájmem, kterého se nelze v právním státě vzdát. Je třeba učinit vhodné opatření, aby 
jednotnost judikatury byla zajištěna a posílena. Tento úkol připadne i nadále nejvyššímu soudu. Strážcem 
zákona se přitom stává generální prokuratura, která jedině může vyvolat rozhodnutí nejvyššího soudu…“ 
13 Z důvodové zprávy k ústavnímu zákonu č. 64/1952 Sb.: „Navrhovaná reorganizace soudnictví a 
přestavba dosavadní prokuratury na prokuraturu nového typu je v přímé souvislosti s povahou a třídní 
podstatou našeho lidově demokratického státu, zejména s jeho hlavními úkoly, které má náš stát ve své 
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veřejné žaloby, formálně oddělena od ministerstva spravedlnosti, se zastřešením 

generálním prokurátorem jmenovaným presidentem republiky a odpovědným vládě. 

Z orgánu veřejné žaloby byla přetvořena v orgán střežící, prosazující a upevňující 

socialistickou zákonnost. Organizace prokuratury odpovídala organizačnímu uspořádání 

soudů, vojenská prokuratura se stala její součástí. Byl zaveden všeobecný prokurátorský 

dozor nad zachováváním zákonnosti především v oblasti výkonu státní správy, 

prokuratuře náležel i soudní dozor uplatňovaný především v oblasti trestního práva, ale i 

ohledně činnosti soudů v občanskoprávním řízení, vykonávala i dozor vůči orgánům 

přípravného trestního řízení. Další posílení postavení prokuratury přinesl nový zákon o 

prokuratuře č. 65/1956 Sb.15 Generální prokurátor přestal být odpovědným vládě, 

naopak získal oprávnění zúčastnit se zasedání vlády s hlasem poradním. Došlo i 

k rozšíření všeobecného dozoru nad zachováváním zákonnosti v místech výkonu vazby, 

výkonu trestu odnětí svobody, ochranného léčení a ochranné výchovy. Vzniklo 

oprávnění prokuratury přezkoumávat zákonnost obecně závazných nařízení národních 

výborů a obecně závazných právních předpisů ministerstev a jiných úřadů. Vznikly 

prokurátorské vyšetřovací orgány. Následně s novým územním uspořádáním státu na 

základě zákona č. 36/1960 Sb. byla provedena i nová územní organizace prokuratury. 

Prokuratura byla nově uspořádána právním předpisem zákonem č. 60/1965 Sb., jenž 

pozbyl účinnosti až v souvislosti se zákonem o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb.16 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

nynější vývojové etapě. Úloha celého našeho státního aparátu, a tedy i úloha našich soudů a naší 
prokuratury, vyplývá totiž z hlavních funkcí státu diktatury proletariátu, t.j. z těch společenských, 
politických a ekonomických změn, k nimž v naší zemi došlo a stále dochází. Tyto přeměny způsobují, že se 
nyní v našem lidově demokratickém státě vedle ostatních funkcí dostává do popředí zejména jeho funkce 
hospodářsko-organizátorská a kulturně výchovná…“. 
14 § 13 odst. 1 zákona č. 65/1952 Sb.: „Sídla a obvody krajských prokurátorů jsou shodné se sídly a 
obvody krajských soudů, sídla a obvody okresních prokurátorů se sídly a obvody lidových soudů.“ 
15 § 29 odst. 1 zákona č. 65/1956 Sb.: „Sídla a obvody krajských (okresních) prokurátorů se shodují se 
sídly a obvody krajských (okresních) národních výborů, sídla a obvody městských (obvodních) 
prokurátorů se shodují se sídly a obvody ústředních (obvodních) národních výborů.“ 
16 KUCHTA, Josef; SCHELLE, Karel. Historie a současnost státního zastupitelství. 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 1994. 53-71 s. ISBN 8021010444. 
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2 Okresní prokuratura v Humpolci  

2.1 Personální složení a plánování pracovní činnosti 

Podle zákona č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví a zákona č. 320/1948 Sb., 

o územní organizaci krajských a okresních soudů započala i činnost Okresní 

prokuratury v Humpolci. Prokuratura byla umístěna v budově Okresního (event. 

Lidového) soudu v Humpolci, Školní ulici čp. 701, ve II. poschodí.  Personálně17 byla 

vždy obsazena jedním prokurátorem – okresním prokurátorem. Po vzniku zastával tuto 

funkci JUDr. Renato Reichel, od 1. 10. 1951 JUDr. Zdeněk Špaček a od 1. 7. 1954 

František Lysý (absolvent 9. běhu právnické školy pracujících, dálkově studující 

právnickou fakultu). Správním zaměstnancem – vedoucím kanceláře byl Jaroslav 

Melichar. Bezprostředně nadřízeným orgánem byla Krajská prokuratura v Jihlavě.18 

Veškerá činnost prokuratury i jejich pracovníků byla povinně předem plánována. 

Například v roce 1950 byl takto u okresního prokurátora zpracován: denní plán, kdy 

v době od 7.30 do 8.00 hodin měl mít přípravu na veřejné hlavní přelíčení, v době od 

8.00 do 8.30 hodin jednání s veřejnými činiteli, v době od 8.30 do 9.00 hodin prohlídku 

došlé pošty a čtení politického tisku, v době od 9.00 do 12.00 hodin účast na veřejném 

hlavním přelíčení, v době od 12.00 do 12.30 hodin oběd, v době od 12.30 do 13.30 

hodin čtení periodik a zpracování referátů z hlavních přelíčení (zprávy atd.), v době od 

13.30 do 14.00 hodin jednání s veřejnými činiteli a v době od 14.00 do 16.00 hodin 

vyřizování napadlé pošty. Podle týdenního plánu měl absolvovat 2 hodiny politického 

školení a schůzí, účast na úředních dnech a prohlídku nevyřízených lhůt. Podle 

měsíčního plánu měl za úkol kontrolu plánu, „vidimování“ všech deníků a rejstříků, 

                                                             
17 LATA, Jan. Prokuratura. In Bobek, M. – Molek, P., - Šimíček, V. (eds.) Komunistické právo 
v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita: 
Brno, 2009. 853-854 s.: „Po komunistickém převratu bylo nutno zaplnit místa soudců a prokurátorů 
spolehlivými kádry, kterých se však mezi právníky nedostávalo. Bylo vytvořeno několik cest, jak si tyto 
spolehlivé osoby, jež většinou postrádaly i středoškolské vzdělání, osvojily alespoň zdání právnického 
vzdělání, přičemž nejslavnější z nich bylo zřízení Právní školy pracujících při Ministerstvu spravedlnosti. 
Jejím úkolem bylo vyškolit soudce a prokurátory nového typu. Do prvního běhu nastoupili posluchači 
v prosinci 1948, přičemž výuka trvala 10 měsíců, byla tvořena z jedné třetiny marx-leninismem, ze dvou 
třetin právem, zejména trestním. Po dvouměsíční stáži v justici byli absolventi jmenováni soudci a 
prokurátory, a to na všech stupních. Dělničtí prokurátoři následně obsadili drtivou většinu vedoucích 
pozic – z celkového počtu 280 absolventů pěti běhů PŠP bylo jmenováno 14 krajských prokurátorů a 115 
okresních prokurátorů.“ 
18 STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV (dále jen SOA) PELHŘIMOV. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1949-1960.  
 



16 

 

vyřizování nutných měsíčních hlášení, účast na konferenci prokurátorů v Jihlavě, 

absolvování přednášky, eventuálně školení atd. Podle čtvrtletního plánu měl postupovat 

jako u týdenního plánu, navíc absolvovat poradu s příslušníky SNB. Podle pololetního 

plánu (užit termín „p ůletní“ ) měl postupovat jako u čtvrtletního plánu, podle ročního 

plánu měl postupovat jako u půletního, navíc provést uzávěrky rejstříků a deníků, roční 

zprávy, zhodnocení skutečného nápadu s plánem a připravit nový plán na další rok.19  

2.2 Teritorium místní působnosti 

2.2.1 Území a cíle působnosti 

Pravomoci Okresní prokuratury v Humpolci podléhalo území rozprostírající se 

na Českomoravské vysočině v kraji Jihlavském20 o rozloze přibližně 330 km2 

v průměrné nadmořské výšce 550 metrů s přibližně 22.000 obyvateli žijícími v 62 

obcích.21 Krajina kopcovitá, z velké části pokryta lesy (cca 9.300 ha). Na orné půdě (cca 

16.000 ha) písčité a kamenité se pěstovaly převážně brambory, žito, oves a len. Zbytek 

tvořily louky a pastviny (cca 4.500 ha), rybníky, ostatní vodní plochy (cca 400 ha) a 

neplodná půda. Venkovské obyvatelstvo se povětšinou živilo zemědělstvím, v každé 

obci bylo několik řemeslníků (kováři, krejčí atd.). Městské obyvatelstvo vesměs 

pracovalo v soukenických dílnách a továrnách, v době poválečné v soukromém či 

družstevním vlastnictví, posléze znárodněných. Drobní živnostníci zčásti přežívali 

samostatně, zčásti byli združstevněni či přešli do komunálních podniků. Tak vznikl 

v roce 1949 národní podnik Sukno Humpolec, v roce 1950 Okresní sdružený komunální 

podnik, Sdružený komunální podnik města Humpolce, Truhlářské družstvo Dřevo a 

Výrobní družstvo Oděva. V polovině roku 1952 zbývalo na okrese 179 soukromých 
                                                             
19 SOA PELHŘIMOV. Plán práce: Pres: 128-10/49. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1949.  
20 Zákon č. 280/1948 Sb. o krajském zřízení - § 1: „Z řizují se tyto kraje: A. v českých zemích (v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku): 1. kraj Pražský, 2. kraj Českobudějovický, 3. kraj Plzeňský, 4. kraj Karlovarský, 
5. kraj Ústecký, 6. kraj Liberecký, 7. kraj Hradecký, 8. kraj Pardubický, 9. kraj Jihlavský, 10. kraj 
Brněnský, 11. kraj Olomoucký, 12. kraj Gottwaldovský, 13. kraj Ostravský…“; příloha: „9. Kraj 
Jihlavský. Sídlo krajského národního výboru je v Jihlavě. Území kraje tvoří okresy: Havlíčkův Brod, 
Humpolec, Jihlava, Kamenice nad Lipou, Moravské Budějovice a Pelhřimov.“ 
21 SOA PELHŘIMOV. Obce okresu Humpolec. Fond Okresní národní výbor Humpolec: „Bolechov, 
Boňkov, Branišov, Brtná, Budíkov, Bystrá, Čejov, Číhovice, Dubí, Dudín, Herálec, Hněvkovice, 
Hojanovice, Holušice, Horní Rápotice, Hroznětice, Humpolec, Jiřice, Kalhov, Kaliště, Kamenice, 
Kejžlice, Kletečná, Koberovice, Koječín, Komorovice, Krasoňov, Křepiny, Leština, Lhotice, Lhotka, 
Lohenice, Mikulášov, Mladé Bříště, Mysletín, Opatov, Pavlov, Petrovice, Podivice, Proseč, Radňov, 
Řečice, Sedlice, Senožaty, Skála, Skorkov, Slavníč, Speřice, Staré Bříště, Světlice, Syrov, Šimanov, 
Tukleky, Ústí, Větrný Jeníkov, Vitice, Vojslavice, Záhoří, Zbilidy, Zbinohy, Zdislavice a Želiv.“  
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živnostníků, ve stejné době byl zřízen národní podnik Adamovské strojírny a v roce 

1953 národní podnik Českomoravský len. V potravinářství působily Škrobárny Boňkov 

a Želiv, Pivovar Humpolec, Mlékárna Humpolec. Při zpracování dřeva Horácké pily 

v Humpolci a Želivě. V roce 1955 zahájil činnost Okresní stavební podnik Humpolec. 

V zemědělství sice zakládání jednotných zemědělských družstev započalo již po roce 

1949, združstevnění se však dařilo provést pouze ohledně 1/3 orné půdy. Až rokem 

1957, kdy se počet zemědělských družstev ve třetím čtvrtletí téměř zdvojnásobil, 

združstevnění zemědělského hospodaření dosáhlo téměř stoprocentní úrovně. V roce 

1955 dokončena elektrifikace okresu zavedením elektřiny do poslední obce, když v roce 

1948 bylo elektrifikováno 32 obcí. Telefonizace dokončena v roce 1953, ačkoliv v roce 

1948 telefonicky spojeno jen 23 obcí.22  

2.2.2 Sumarizace uplatňování působnosti 

Podle zjištění okresního prokurátora na statistickém oddělení ONV (sečteno 

podle vydaných potravinových lístků) žilo k 1. 1. 1952 na území okresu Humpolec 

22.261 obyvatel, z toho zaměstnaných v průmyslu 2.638, 293 v lesnictví, 115 

v dopravě, 52 na poště, 292 v obchodu, 67 ve stavebnictví, 554 v místním hospodářství, 

135 ve veřejné správě, 167 ve zdravotnictví, 199 ve školství, 30 v peněžnictví a 4.700 

v zemědělství. Ostatek tvořily ženy v domácnosti, děti, invalidé apod. Největší část 

obyvatelstva byla zaměstnána v zemědělství. Existovalo 352 zemědělských usedlostí o 

výměře přes 15 ha, z toho 174 usedlostí v rozmezí 15 až 20 ha, 98 usedlostí v rozmezí 

20 až 25 ha, 78 usedlostí v rozmezí 25 až 50 ha a 2 usedlosti přes 50 ha. Na těchto 

usedlostech pracovalo 1.249 osob, zbytek 3.451 na usedlostech nižší výměry. V okrese 

k uvedenému datu existovalo 10 JZD I. typu, žádné II. typu, 5 JZD III. typu (Šimanov, 

Plačkov, Vojslavice, Herálec, Záhoří) a žádné IV. typu.23 Dále 8 státních statků 

(Zbilidy, Komorovice, Jiřice, Koberovice, Větrný Jeníkov, Želiv, Boňkov, Humpolec) a 

3 státní strojní stanice (SSS) s ústředím v Humpolci. Existující jednotná zemědělská 

družstva podle názoru prokurátora nebyla ve špatném stavu, ale rozvoj dalších JZD 

bržděn zejména okolností, že malým a středním rolníkům se „celkem dobře dařilo“ , a 

proto neměli zájem vstoupit do JZD. Poslední zásobovací opatření naopak způsobila 

                                                             
22 SOA PELHŘIMOV. Vývoj organizace. Fond Okresní národní výbor Humpolec.  
23 Pozn. typy JZD vysvětleny v dalším textu – podkapitola 3.1  
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vystoupení členů z JZD v počtu 81 v Plačkově, 4 v Šimanově, 21 v Herálci, kteří podle 

prokurátora z větší části nepracovali, a jejich výstup existenci JZD neohrozil. Státní 

statek ve Zbilidech vykazoval dobrý stav, v Koberovicích zjištěny závady (řešeny 

ONV), i v Humpolci objeveny menší nedostatky. SSS neplnily svou funkci zcela 

uspokojivě a to v důsledku zaměstnávání mladých „nerozvážných chlapců“ bez 

zodpovědného postoje k práci. Průmysl v okrese byl slabý, působilo zde celkem 46 

průmyslových podniků vesměs menších, tomu odpovídala i poměrně nevýrazná 

dělnická třída. V té době budován závod Škoda – kovo s plánovaným rozšířením. 

V plnění pětiletého plánu v průmyslu se umístil Jihlavský kraj na 1. místě v republice a 

Humpolecký okres na 2. místě v kraji. Trestná činnost v okrese nevybočovala 

z normálních mezí, úmyslné sabotážní trestné činy v průmyslu se nevyskytly. 

V dopravě zjištěna nedisciplinovanost řidičů, pouze v jednom případě způsobena smrt 

člověka. Velkou část agendy soudu zabíraly zemědělské trestné činy. Šlo zejména o 

sabotáže podle § 135 tr. zákona, když z 11 souzených případů skončilo 9 odsuzujícím 

rozsudkem, 8 dalších postoupeno ONV. Jednalo se vesměs o nesplněné dodávky větších 

rolníků. Přitom podle názoru okresního prokurátora tyto procesy často nepřispěly 

k diferenciaci vesnice a izolaci vesnického boháče, jak se očekávalo, protože při 

hlavních líčeních velmi často funkcionáři lidosprávy a KSČ stáli za souzeným velkým 

rolníkem. Na venkově se podle okresního prokurátora přesvědčovací práce neprováděla 

dobře a malí a střední rolníci, ale i funkcionáři lidosprávy a KSČ, nechápali, v čem 

venkovský boháč ostatní zemědělce vykořisťoval. V mnoha případech velký rolník 

pronajal půdu menším a všichni si navzájem pomáhali. Trestná činnost malých a 

středních rolníků se vyskytla jen v malém měřítku jako důsledek pozůstatků 

soukromokapitalistického myšlení. V ostatní trestné činnosti projednány případy 

ohrožení zásobování a sabotáže ukrytými zásobami zboží. Při výměře trestu se podle 

vyjádření okresního prokurátora přihlíželo k třídnímu zařazení obviněných, podmíněné 

odsouzení přiznáváno zejména příslušníkům dělnické třídy. Propagace nových trestních 

zákonů byla provedena v celém okrese uspořádanými přednáškami a diskusemi. Styk 

soudu s veřejnými činiteli uskutečňován především prostřednictvím okresního 

prokurátora. Případ od případu se v závažnějších věcech radil s předsedou ONV a 

tajemníkem OV KSČ. Na důležité občanské věci podle § 6 o.s.ř. prokurátor po dohodě 

upozorňován civilním soudcem. Ohledně rodinného práva v roce 1951 napadlo 11 
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rozvodových věcí, z nichž 8 bylo rozvedeno pro hluboký a trvalý rozvrat, 3 usmířeny. 

V rámci exekučního řízení vedeno 21 případů proti malým a středním rolníkům, z toho 

10 případů v důsledku nákladů trestního řízení či výkonu trestu. Celkově konstatováno, 

že jak civilní, tak trestní soudnictví, bylo vedeno v základní linii určené KSČ pro 

vybudování socialismu.24 

2.3 Právní předpoklady postavení a působnosti prokurátora 

Zákonný rámec postavení a působnosti prokurátora v trestním řízení vycházel 

především z obecné právní úpravy v trestním řádu č. 87/1950 Sb., později novelizované 

zákonem č. 64/1956 Sb., a zákonů o prokuratuře č. 65/1952 Sb. a č. 65/1956 Sb. Podle § 

2 odst. 1, 2 trestního řádu byla úkolem prokurátora péče o zachovávání zákonů lidově 

demokratické republiky a jejich používání v souladu se zájmy pracujícího lidu. 

V trestním řízení měl především konat přípravné řízení, dohlížet na spravedlivé 

potrestání pachatelů a zabezpečit výkon uložených trestů. V návaznosti na obsah ust. § 

7 odst. 125 a § 11 odst. 126 zákona č. 65/1952 Sb., o prokuratuře, kdy postavení 

prokurátora bylo budováno na výrazné monokratické koncepci, měl prokurátor 

v souladu s ust. § 2 písm. b až d) téhož zákona nad rámec úkolů shodně upravených 

trestním řádem dále zjišťovat spáchané trestné činy, dohlížet na zákonnost postupu 

orgánů národní bezpečnosti, zúčastňovat se soudních jednání a dozírat, aby soudy 

užívaly zákony správným a jednotným způsobem. Prokurátor měl přitom zejména 

zjišťovat trestné činy v přípravném řízení, a to buď osobně, nebo prostřednictvím 

pověřených orgánů národní bezpečnosti, nad jejichž činností dozíral. Po skončení 

přípravného řízení měl v případě dostatečně odůvodněného podezření ze spáchání 

trestného činu podat žalobu, v opačném případě byl povinen zastavit trestní stíhání, 

neboť jiný způsob ukončení přípravného řízení (vyjma přerušení trestního stíhání) 

původně trestní řád nepřipouštěl. Okresní prokurátor byl přitom příslušný konat řízení o 

všech trestných činech s výjimkou věcné příslušnosti krajského prokurátora. Další úkoly 

prokurátora souvisely s činností soudní. Před soudem nejprve vystupoval jako žalobní 
                                                             
24 SOA PELHŘIMOV. Zpráva: T 4/52. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1952. 
25 § 7 odst. 1 zákona č. 65/1952 Sb., o prokuratuře: „Orgány generálního prokurátora jsou: a) 
náměstkové generálního prokurátora, b) krajští a okresní prokurátoři a jejich náměstkové, c) vyšší a nižší 
vojenští prokurátoři a jejich náměstkové, jakož i vyšší a nižší polní prokurátoři a jejich náměstkové, d) 
ostatní prokurátoři a vojenští prokurátoři.“ 
26 § 11 odst. 1 zákona č. 65/1952 Sb., o prokuratuře: „Okresní prokurátoři jsou podřízeni krajskému 
prokurátoru, a spolu s ním generálnímu prokurátoru.“ 
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procesní strana, kde ale současně měl dbát na správné užití zákona a následně dohlížel 

nad výkonem soudně uložených trestů. V pozdějším období měli prokurátoři podle § 14 

a § 15 zákona č. 65/1956 Sb., o prokuratuře, dbát, aby bylo vedeno trestní stíhání pro 

všechny soudně postižitelné delikty a dozírat nad dodržováním zákonnosti v přípravném 

řízení, včetně zamezení bezdůvodného trestního stíhání, vzetí do vazby, či jiného 

nezákonného omezení práv. S účinností nového trestního řádu přibyla od roku 1957 

k dřívějším meritorním oprávněním prokurátora i možnost postoupení nebo odložení 

věci. Mezi výlučné pravomoci prokurátora v trestním řízení náleželo oprávnění ukládat 

orgánům ministerstva vnitra provedení úkonů směřujících k objasnění věci nebo ke 

zjištění pachatele. Prokurátor zastával rozhodující roli v přípravném řízení, vyšetřovací 

orgán až na výjimky nedisponoval samostatnými oprávněními.27 

Podle soudobé právní nauky „hlavním úkolem generálního prokurátora a jeho 

orgánů je střežit a upevňovat socialistickou zákonnost“. Prokuratura byla postupně 

vybudována „jako jednotný, přísně centralisovaný, monokraticky rozhodující státní 

orgán“ s generálním prokurátorem v čele a přímou vertikální podřízeností. Dozorem 

nad dodržováním socialistické zákonnosti prokuratura chrání „společenský řád a státní 

zřízení republiky, její socialistickou výstavbu a socialistické vlastnictví; politická a 

osobní práva občanů, práva z pracovního poměru, právo na užívání bytu a jiná 

majetková práva a zájmy občanů; práva a zájmy státu, národních výborů, soudů a 

jiných státních orgánů, národních a jiných podniků, družstev a jiných socialistických 

organisací“. Bdělost nad dodržováním socialistické zákonnosti je prováděna: „dozorem 

nad správným a jednotným používáním a zachováváním zákonů a jiných právních 

předpisů národními výbory, ministerstvy, pověřenectvy, jinými úřady, výkonnými 

orgány národních výborů, národními a jinými podniky, družstvy, jakož i jednotlivými 

občany; trestním stíháním osob, které se dopustily trestných činů nebo přestupků, a 

dozorem nad zachováním zákonnosti orgány přípravného řízení trestního; účastí 

v řízení před soudy a dozorem nad zákonností rozhodnutí soudů a státních notářství; 

dozorem nad zachováváním zákonnosti v místech, v nichž se vykonává vazba, trest 

odnětí svobody, ochranné léčení a ochranná výchova“.28   

                                                             
27 RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Vyd. 1. Praha: C.H. 
Beck, 2005. 180-183 s., 206-207 s., 210-212 s. ISBN 8071799297. 
28 STUNA, Stanislav. Základy práva. Autorský kolektiv vedený Stanislavem Stunou. Právnický ústav 
ministerstva spravedlnosti. Praha: Orbis, 1958. 222-225 s. 
 



21 

 

3 Vnější ovlivnění činnosti okresního prokurátora v Humpolci 

Humpolecký venkovský okres byl v obživě obyvatelstva tradičně zaměřen 

převážně na zemědělské hospodaření. S obecně známými snahami vládnoucí garnitury, 

směřujícími ke kolektivizaci zemědělské výroby, přímo souvisí i tehdejší činnost 

humpoleckého prokurátora.  

3.1 Ingerence ministerstva spravedlnosti – celostátní porada 

Pro ilustrativní přenesení úvah do trestněprávní problematiky období kolem roku 

1950 dobře poslouží připomenutí celostátní pracovní porady předsedů okresních a 

krajských soudů a okresních a krajských prokurátorů uskutečněné ministerstvem 

spravedlnosti dne 4. 12. 1950. 

Ministr spravedlnosti JUDr. Štefan Rais úvodem vyzdvihl úsilí Sovětského 

svazu a nově vznikajících státních lidových demokracií za udržení světového míru, 

odsoudil imperialistické snahy kapitalistických zemí pod vedením Spojených států 

amerických a jejich válečné konflikty, zejména válku proti Korejské lidově 

demokratické republice. Ocitoval slova Klementa Gottwalda z únorového zasedání 

Ústředního výboru KSČ: „My k boji o záchranu míru přispíváme hlavně tím, že 

budujeme u nás socialismus a že na vlastní půdě odhalíme všechno, co ještě napomáhá 

válečnému štvaní nebo přípravám války, že dále budeme odhalovat naši reakci. Budovat 

socialismus, potřít a rozbít reakci, isolovat ji, ukázat lidem její hnusnou tvář, to je náš 

přínos pro udržení míru“. Postup budování socialismu podle přednášejícího vyvolává 

odpor zbytků vnitřní buržoasní reakce, jež se spolu s emigrací stala přímým 

pomocníkem západních imperialistů. Zmíněn proces dr. Horákové a spol. „se 

záškodnickým spiknutím proti republice“, proces proti řádovým kněžím napojeným na 

vysoké církevní hodnostáře, za okupace spolupracující s nacisty. Vyzdvihnut přechod 

pracujícího lidu na venkově k vyšším formám zemědělské velkovýroby, plnění 

pětiletého plánu a úspěchy socialistického průmyslu. V duchu IX. sjezdu KSČ a 

únorového zasedání ÚV KSČ po pozemkové reformě „je nutno pro socialismus získat 

vesnici, malého a středního rolníka a isolovat vesnického boháče“ . V zemědělství, na 

rozdíl od socializace průmyslu, jenž byl státem znárodněn, je nutno vykořisťování 

pracujících venkovskými boháči odstranit dobrovolným přechodem malorolníků 

k družstevním formám velkovýroby a postupně k vyšším typům společného 
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hospodaření. JZD v základním stupni zavádí společný osev při zachování mezí, 

společnou organizaci polních prací, společné užívání družstevních i soukromých strojů 

a potahů, přičemž sklizeň zůstává individuální z každé parcely. JZD druhého stupně 

vychází ze zrušení mezí a scelení pozemků, společného obdělávání půdy i sklizně a 

rozdělení výnosu podle podílů na výměře půdy. Členové JZD třetího stupně společně 

obhospodařují pozemky odevzdané družstvu, výtěžek hospodaření se rozděluje z větší 

části podle vykonané práce, z menší části se hradí pachtovné podle výměry odevzdané 

půdy. Východiskem čtvrtého (nejvyššího) typu JZD je rozdělování výtěžku společného 

hospodaření výhradně podle vykonané práce. Současným vzorem socialistické 

zemědělské velkovýroby jsou již fungující státní statky a státní strojní stanice. Základní 

metodou přechodu ke společnému hospodaření je přesvědčování malých a středních 

rolníků za současné izolace, omezení a zatlačení statkářů a boháčů. Venkovský boháč 

měl a mnohdy má traktory, stroje, potahy, za jejichž využití si malorolníky zavázal 

k nádeničině, ovládal skladištní a jiná agrární družstva a záložny, rozhodoval o úvěrech 

pro malé a střední rolníky. Nyní bojuje za svůj předchozí vliv, sabotuje státní dodávky, 

používá teroru proti veřejným a politickým pracovníkům, připravuje kontrarevoluční 

pikle proti lidově demokratickému zřízení. Naznačená linie zemědělské politiky určuje i 

linii justiční trestní politiky na venkově. Úkolem prokurátorů a soudů v tomto směru je: 

„chránit JZD, stíhat rozvratnické a sabotážní akce proti socialistické přestavbě vesnice, 

zejména tvrdě postihovat vesnickou buržoazii, a napomáhat tak k její izolaci od mas 

drobných a středních rolníků, organizovat procesy na vesnici tak, aby odhalováním 

zločinných metod a cílů kapitalistické reakce se staly účinným prostředkem názorného 

přesvědčování širokých vrstev pracujících rolníků o tom, kdo je úhlavním nepřítelem 

jejich vlastních zájmů, a o tom, že politika komunistické strany je jejich politikou a 

slouží jejich zájmům“ . V poslední době se daří připravovat veřejné procesy na místě 

činu a za účasti pracující veřejnosti a přispívají k růstu družstevního hnutí. Daří se 

postihovat vesnické boháče lživě působící proti vznikajícím JZD i jejich snahy o 

zmaření radostného a manifestačního průběhu letošních žňových prací. Ukládané tvrdé 

tresty jsou výstrahou dalším sabotérům. Nutno řešit i nedostatky v práci soudů a 

prokurátorů, které mnohdy pramení z nedostatečné spolupráce s politickými a 

veřejnými činiteli, kdy zvláště v zemědělských otázkách je úzký styk prokurátora s nimi 

základem správného rozhodování. K chybám prokurátora také dochází při povrchním 
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projednání věci, kdy se pomine osoba stojící v pozadí případu, vesnický boháč. Trestní 

praxe soudů musí v souladu s novým trestním zákoníkem vycházet z nebezpečnosti činu 

pro společnost, jež je určována nejen povahou činu, ale i osobou pachatele, jejíž zájmy 

určuje příslušnost ke třídě. Je správné vycházet z výměry zemědělské půdy, i když 

vesnickým boháčem může být vzhledem k ostatním okolnostem (např. držbě těžkých 

hospodářských strojů, vlastnictví výdělečných podniků jako pily, mlýnu, hostince atd.) i 

osoba s menší hektarovou výměrou. Určujícím je souhrn takových okolností umožňující 

vesnickému boháči vykořisťovat, ovlivňovat a ovládat ostatní zemědělce. Generální 

linií zemědělské politiky je proto omezování a zatlačování vesnických boháčů, nikoliv 

likvidace. Zásada zatlačování však neznamená nemožnost trestání vesnického boháče 

konfiskací majetku, neboť právě tento majetek slouží k páchání trestných činů. 

Majetkové tresty jsou jedním z nejúčinnějších prostředků boje proti vesnické buržoazii, 

proto je třeba dosavadní praxi při jejich ukládání prohloubit a více rozlišovat jejich výši 

podle třídního profilu pachatele. Bojem proti vesnickému boháči směrem 

k socialistickému přerodu vesnice musí pracovníci justice plnit tyto základní úkoly: 1) 

důsledně provádět generální linii strany v zemědělské politice určenou IX. sjezdem 

KSČ a rozvinutou na únorovém zasedání ÚV KSČ, 2) podrobně a dokonale se seznámit 

se zemědělskou politikou strany, neboť jedině tak mohou být jejich rozhodnutí politicky 

správná a přesvědčivá, 3) ještě lépe a dokonaleji připravovat tzv. zemědělské procesy a 

správně jich využít k názorovému přesvědčování pracujících rolníků a k upevňování 

svazku dělníků a rolníků; každý zemědělský proces musí se stát úspěšnou politickou 

akcí, 4) stále prohlubovat a utužovat styk prokurátorů a soudců s politickými a 

veřejnými činiteli, 5) dbát, aby zásada přesvědčování drobného a středního rolníka 

nebyla nahrazována tvrdými soudními zásahy; ještě důsledněji diferencovat mezi 

pachateli, u drobných a středních rolníků přihlížet více k výchovnému účelu trestu, 6) 

provést pečlivý výběr soudců z lidu pro senáty ve věcech zemědělských z řad členů 

JZD, zaměstnanců státních strojních stanic a státních statků a dělníků ze závodů a 

věnovat zvýšenou péči jejich školení. 29  

Z vystoupení krajského prokurátora v Jihlavě JUDr. Jiřího Kepáka plyne, že při 

organizaci procesů s vesnickými boháči musí být publikum vybráno tak, aby v něm 

                                                             
29 SOA PELHŘIMOV. Zápis ministerstva spravedlnosti: 53.514/1950-III/6; Pres 180-10/50. Fond 
Okresní prokuratura Humpolec, 1950. 1-18 s. 
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obviněný nenalezl podporu. Podle jeho názoru je třeba zkoumat třídní a politický profil 

nejen obviněného, ale i svědků a znalců. 30 

Náměstek ministra spravedlnosti JUDr. Karel Klos uvedl, že je třeba změnit 

postoj v trestní praxi vůči malému a střednímu rolníku pro neplnění dodávek a 

nedodržování osevního plánu. Je třeba jej získat pro nové socialistické výrobní způsoby 

na vesnici a v případě uvedených pochybení předávat na rozdíl od vesnických boháčů 

ke stíhání orgánům lidové správy, pouze v případě jasného škůdnictví jej předat soudu. 

Vesnického boháče je ovšem třeba přísnými tresty na svobodě i majetku donucovat 

k respektování zákonů, celkovou politikou jej omezovat, zatlačovat a izolovat od masy 

drobných a středních rolníků. Podpořil názor krajského prokurátora v Jihlavě JUDr. 

Jiřího Kepáka o organizování veřejnosti na zvláště vybrané procesy a předchozího 

prověření spolehlivosti osob vystupujících v přelíčení před soudem v postavení svědků 

a znalců. Dále poznamenal, že k soustavnému, metodickému sledování trestní 

zemědělské politiky bylo na generální prokuratuře zřízeno zvláštní zemědělské 

oddělení. Připomněl zjištěná pochybení na příkladech konkrétních případů, apeloval na 

provedení kritiky a sebekritiky a odstranění nedostatků. Tyto spatřuje především ve 

shovívavém a nedůrazném postupu proti třídnímu nepříteli, je podle něj samozřejmé, že 

je „u t řídního nepřítele sledujícího rozleptání a poškození naší socialistické společnosti 

nutno postupovat naprosto přísně. Pro trestání třídních nepřátel přichází v úvahu jediný 

účel trestu, totiž třídního nepřítele zneškodnit“. Na druhé straně se chybuje ve tvrdém 

postupu proti provinilcům z řad pracujících, kde měl být sledován výchovný účel trestu. 

Hlavní příčinou zjištěných nedostatků je nedostatečná znalost marxisticko-leninského 

učení, jediným kriteriem správného rozhodování je přitom hledisko posilování 

socialistického zřízení.31  

3.2 Ingerence nadřízených složek prokuratury  

Aktuálně uplatňovaná politická ingerence státu se do každodenní činnosti 

okresního prokurátora v Humpolci promítala především v podobě pokynů a instrukcí 

nadřízených součástí, nejčastěji Krajské prokuratury v Jihlavě.  

                                                             
30 SOA PELHŘIMOV. Zápis ministerstva spravedlnosti: 53.514/1950-III/6; Pres 180-10/50. Fond 
Okresní prokuratura Humpolec, 1950. 24 s. 
31  Tamtéž, 29-41 s. 
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Krajskou prokuraturou v Jihlavě byl dne 2. 2. 1950 vydán pokyn, aby trestní 

řízení vedená pro neplnění osevního či dodávkového plánu zemědělských plodin 

obsahovala i údaje o třídním a politickém charakteru podezřelého, výměře pozemků, 

politické příslušnosti za I. republiky, před únorem a po únoru, popřípadě závady 

v chování za okupace. U okresních orgánů je třeba zjišťovat, jaký je průměrný 

hektarový výnos v obci a jak obec v průměru splnila dodávky. Dále zjišťovat, zda 

podezřelý jinak splnil, či které dodávky nesplnil, kolik měl předepsáno, kolik z toho 

splnil. Porovnat, jak plnil před rokem 1948 nebo i dříve, zejména za okupace (zda plnil 

a nyní neplní). Zjišťovat reakci podezřelého na možnost náhradního plnění. Je nutno se 

vypořádat s obhajobou podezřelého (špatná sadba, krupobití, povodeň, špatná bonita 

půdy, nemoc brambor apod.), ověřit u okresních zemědělských orgánů, popřípadě 

zjistit, zda podezřelý takové skutečnosti včas oznámil. Podezřelé je nutno poučit o 

sociální škodlivosti takového jednání či opomenutí a zjistit jejich reakci. Toto 

stanovisko bylo Okresní prokuraturou v Humpolci ke splnění následně rozesláno 

okresnímu velitelství a všem velitelstvím stanic SNB v okrese.32 

Krajskou prokuraturou v Jihlavě dne 17. 5. 1950 instruovány podřízené 

prokuratury k podávání měsíčních situačních zpráv v režimu přísně tajném o 

hospodářských, sociálních a politických problémech okresů. Povinně sledované oblasti 

byly vymezeny: 1) aktuální problémy, 2) protistátní činnost (zejména trestná činnost 

zemědělců, činnost proti JZD, sabotážní činnost v průmyslu), 3) trestná činnost 

duchovních, 4) trestná činnost mladistvých (skladba trestné činnosti a třídní příslušnost 

pachatelů), 5) trestná činnost proti národnímu majetku a majetku lidových družstev, 6) 

hrdelní kriminalita, 7) využití procesů s rozvratnickou činností reakcionářů k propagaci, 

zhodnocení připravenosti těchto procesů a ohlas veřejnosti, 8) aktuální konání procesů 

s rozvratnickou činností reakcionářů, 9) aktuální příprava dalších takových procesů a 

příprava jejich propagace, 10) reakce veřejnosti na velké procesy před státním soudem, 

11) potíže prokurátorů při plnění své funkce.33 

Krajská prokuratura v Jihlavě upozorňuje dne 17. 5. 1950, že někteří zemědělci 

zatajují osevní plochy, a poškozují tak provádění jednotného hospodářského plánu. 

                                                             
32  SOA PELHŘIMOV. Pokyn krajské prokuratury: 383/50-i. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1950. 
33 SOA PELHŘIMOV. Pokyn krajské prokuratury: T 69/50-1. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1950.  
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Generální prokuratura proto žádá věnovat problematice zvýšenou pozornost 

s přednostním a urychleným zpracováním.34 

V návaznosti na pokyn krajské prokuratury podává dne 26. 5. 1950 Okresní 

prokuratura v Humpolci první zprávu podle zadaných kriterií. Hodnoceno, že se 

v poslední době žádné veřejností sledované případy nevyskytly. U zemědělců jsou 

řešeny případy sabotáží neplněním dodávek či neobděláním polí; zakládání jednotných 

zemědělských družstev sice zpočátku vzbudilo rozruch, ale většina zemědělců tento typ 

socialistického podnikání správně pochopila. Neklid způsobil tzv. „ číhošťský případ“35, 

ale rychlým zásahem bezpečnostních orgánů je již v okrese v tomto směru naprostý 

klid. U mladistvých dochází k trestné činnosti převážně v souvislosti s řízením 

motorových vozidel, na tomto druhu se podílejí celkově téměř polovinou. Případy 

hrdelní kriminality nebyly. Státní soud ve zdejším okrese nezasedal. Nedochází 

k potížím s veřejnými a politickými činiteli, velmi dobrá je spolupráce s národní 

bezpečností. Obyvatelstvo je složeno z dělníků žijících v rodinných domcích s malým 

hospodářstvím a z drobných a středních zemědělců, velkých zemědělců je málo. 

Venkovské obyvatelstvo je většinou velmi nábožensky založeno, neprojevuje se však 

protistátně s nepřátelskými projevy vůči dnešnímu lidově demokratickému zřízení.36  

Generální prokuraturou v Praze vydán dne 24. 7. 1950 pro všechny krajské a 

okresní prokuratury pokyn k urychlenému stíhání trestných činů narušujících průběh 

žní. Předesláno, že letošní žňové práce mají mimořádný význam pro nástup JZD a 

společné obdělávání a osevu půdy malými a středními rolníky. Výsledek má být 

svědectvím o velkých úspěších v zemědělství i mírovém budování v zemích lidové 

demokracie. Nepřátelé lidu si nevybírají prostředky k narušení našeho hospodářství. 

Prokuratury musí být proto bdělé a ostražité. Je nutno zabránit sabotážním i ostatním 

činům narušujícím hladký průběh žní. Všechny takové činy, například ničení 

mechanizace, zakládání požárů, poškození hasicích zařízení apod., je třeba urychleně 

stíhat a přísně a exemplárně trestat. S odvoláním na rámcový telefonický pokyn ze dne 

21. 7. 1950 uloženo prokurátorům co nejbedlivěji sledovat průběh žní ve svých 

                                                             
34 SOA PELHŘIMOV. Upozornění krajské prokuratury: 110/50-1. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1950.  
35 Pozn. Událost, při níž mělo dojít v průběhu mše svaté o třetí adventní neděli v prosinci 1949 a pak i 
opakovaně v obci Číhošť k pohnutí kříže na hlavním oltáři, což bylo zneužito státní bezpečností proti 
katolické církvi a místnímu faráři Josefu Toufarovi. Byl nařčen a obviněn z umělé manipulace s křížem a 
v průběhu vyšetřování umučen. 
36 SOA PELHŘIMOV. Zpráva okresní prokuratury: T 23/50. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1950.  
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obvodech, ve spolupráci s velitelstvím VB a orgány lidového soudu aktivně působit 

k urychlenému odhalování sabotážních činů, stíhání a trestání pachatelů. Při zjištění 

informace o spáchání sabotáže či dalším činu narušujícím průběh žní je prokurátor 

povinen okamžitě podat telefonickou zprávu generální prokuratuře a informovat o 

zamýšleném postupu. Dále dbá na urychlené vyšetřování a po jeho skončení podá 

telefonickou zprávu, včetně zamýšlené organizace hlavního přelíčení se zvláštním 

zřetelem na výchovné účinky. Po podání žaloby prokurátor zařídí, aby bylo ihned 

nařízeno hlavní líčení a do 3 dnů v I. stolici věc skončena, s plným uplatněním hlavního 

a všech v úvahu přicházejících vedlejších trestů. Krajští prokurátoři se postarají, aby 

odvolací přelíčení bylo vedeno se stejnými zásadami rychlosti a spravedlivé tvrdosti 

trestu. Veškeré telefonické zprávy nutno opakovat písemně přímo generální 

prokuratuře, stejnopisy předloží okresní prokuratury na vědomí krajské prokuratuře.37 

Krajskou prokuraturou v Jihlavě dne 29. 1. 1951 vydán písemný pokyn 

k zaměření pozornosti na plývání potravinami a sabotážní zkrmování obilí a mouky 

dobytkem a drůbeží a jejich urychlené soudní projednání. V tomto směru uložena 

povinnost okresním prokurátorům podávat každodenně do patnácté hodiny zprávy o 

případech tohoto druhu a záměru jejich řešení.38 

Krajskou prokuraturou v Jihlavě dne 20. 2. 1951 upřesněn pokyn k postihu 

plýtvání potravinami a sabotážního zkrmování obilí, mouky, chleba a nadměrného 

hromadění zásob, aby soudně byli postihováni pouze třídní nepřátelé a příslušníci 

buržoazie. Ostatní případy nutno postupovat k posouzení lidosprávě. Postoj vysvětlen 

názorem, že ke splnění účelu této akce bude postačovat v kraji několik opravdu 

závažných a třídně přesvědčivě posouzených případů přesahujících rámec okresu.39 

Generální prokuratura v Praze dne 21. 6. 1951 doručila cestou krajského 

prokurátora okresnímu prokurátorovi instruktáž k majetkově právním opatřením 

v trestním řízení. Zdůrazňuje, že nové trestní právo rozšířilo okruh majetkových trestů 

umožňujících postihnout i hmotnou základnu trestné činnosti třídního nepřítele, přičemž 

                                                             
37 SOA PELHŘIMOV. Pokyn generální prokuratury: Pres 1452/50. Fond Okresní prokuratura 
Humpolec, 1950. 
38 SOA PELHŘIMOV. Pokyn krajské prokuratury: Spr 161-1/51. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1951. 
39 SOA PELHŘIMOV. Pokyn krajské prokuratury: Spr 301-1/51. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1951. 
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vykonávací řízení oproti minulosti svěřilo prokurátorům. Dále stanovena vysvětlení 

procesních postupů a praktické náležitosti výkonu trestů.40 

Generální prokuratura v Praze dne 16. 4. 1952 v návaznosti na výnos 

ministerstva spravedlnosti č. T 377/52-II/2 ze dne 29. 2. 1952 vybídla prokurátory 

k přímé účasti v radách okresních a krajských národních výborů, a to především při 

opatřeních v zemědělské problematice. Konstatováno, že opatřením ministra vnitra 

budou prokurátoři na schůze rad zváni, proto instruováni ke své účasti a k aktivnímu 

projevu svého mínění, i pokud nebudou do jednání přímo zasahovat. Této příležitosti 

prokurátoři využijí i k zajišťování a střežení socialistické zákonnosti v dalších oblastech 

rozhodování o aktuálních otázkách budovatelské práce. Okresní a krajské prokuratury 

vyzvány k zaslání zprávy o poznatcích a zkušenostech se svou účastí na radách 

národních výborů.41 Tak činil humpolecký okresní prokurátor generální prokuratuře 

například zprávou ze dne 12. 5. 1952, podle níž je zván do schůzí rady ONV, které se 

konají každý pátek, jichž se s výjimkou jiné neodkladné práce pravidelně zúčastňuje. 

Dosavadní zkušenosti hodnotí jako velmi cenné, dozvídá se o závadách v plnění plánu 

zejména v zemědělské výrobě, do jednání dosud nezasahoval.42  

V návaznosti na pokyn krajského prokurátora ze dne 14. 5. 1953 vycházející ze 

zasedání rady KNV, jímž bylo uloženo podřízeným prokuraturám přezkoumat stavy 

zásob slámy a sena k zamezení snižování kvality při uskladnění, podal okresní 

prokurátor dne 16. 5. 1953 zprávu, kdy přezkumem ve spolupráci s referenty výkupního 

skladu Štechem a Kratochvílem zjistil, že seno je uskladněno dobře, v kolnách a 

stodolách. Sláma je ale v souladu s celokrajskými zjištěními složena i ve stozích, kde 

asi třetina je prohnilá, byla však vykupována jako stelivová. Stohy výkupního skladu 

jsou umístěny u Humpolce, Hněvkovic a dva u Herálce. Nedostatek slámy zapříčinil její 

vydávání zejména pro JZD, ale došlo k porušování stohů s větším kažením slámy 

v případě deště. Zmínění referenti byli upozorněni na povinnost k odstranění závad, což 

přislíbili, přičemž věc byla okresním prokurátorem projednána s okresními činiteli. 

                                                             
40 SOA PELHŘIMOV. Instruktáž generální prokuratury: II/3-349/51-1. Fond Okresní prokuratura 
Humpolec, 1951. 
41 SOA PELHŘIMOV. Pokyn generální prokuratury: Ú.z. II/1 1225/52. Fond Okresní prokuratura 
Humpolec, 1952. 
42 SOA PELHŘIMOV. Zpráva okresní prokuratury: Spr 29-16/52. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1952. 
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Podle následného názoru krajského prokurátora ze dne 25. 5. 1953 měla být okresním 

prokurátorem po odpovědných činitelích žádána zpráva, neměl se spokojit s přísliby.43 

Na základě pokynu Krajské prokuratury v Jihlavě ze dne 18. 6. 195344 projednal 

okresní prokurátor podávání zpráv s tajemníkem OV KSČ, činil tak již v předchozí 

době i bez pokynu. Byro OV KSČ v Humpolci se dne 20. 7. 1953 usneslo, aby 

prokurátor zprávu o závažných projednávaných případech podával do každého pátého 

dne v měsíci, zprávy o celkové situaci byly podávány půlročně, eventuálně i době 

kratší. O věci vyrozumíván krajský prokurátor.45 Obsah podávaných zpráv dne 26. 7. 

1954 blíže vymezen dalším pokynem krajské prokuratury.46 

Z pokynu Krajské prokuratury Jihlava ze dne 18. 6. 1953 spisové značky T 

261/53-1: „Generální prokurátor v politických směrnicích na rok 1953 zdůraznil 

nutnost, aby prokurátoři se při plnění svých úkolů opírali o stranu, aby v každém směru 

vedoucí úlohu strany upevňovali a uplatňovali při své každodenní práci. Na základě 

dosavadních zkušeností jeví se účelné a práci okresního prokurátora prospěšné, aby 

občas informoval byro OV o své práci, zejména o nedostatcích, se kterými se při své 

práci setkává, jako nedostatečné spolupráce a nepochopení ze strany veřejných činitelů, 

bezpečnosti, potíže se svědky u líčení atd., což bude mít nutně za následek, že byro OV 

KSČ na základě takto podané zprávy bude prokurátorovi napomáhat v jeho práci a 

uloží členům strany na příslušných úsecích úkoly, které povedou ke zkvalitnění práce. 

Ukládám okresnímu prokurátorovi, aby tuto záležitost projednal s byrem OV KSČ, 

event. s vedoucím tajemníkem a dohodl se na termínech podávání zpráv. Předpokládá 

se, že by bylo možno podávat zprávy vždy za půl roku. Jednání s byrem, příp. 

s vedoucím tajemníkem proveďte po předchozí dohodě s předsedou lidového soudu, 

který obdrží pokyn od předsedy krajského soudu. První zprávu by bylo třeba podat k 1. 

červenci a druhou na sklonku roku 1953. Tato zpráva bude pak předmětem projednání 

byra a budou z ní vyvozeny konkrétní závěry a usnesení, které odstraní zjištěné 

nedostatky…“. Dále pokračováno: „…Tato zpráva by měla ukazovat obrázek práce 

                                                             
43 SOA PELHŘIMOV. Zpráva okresní prokuratury: Pd 19/53, Pnd 97/53, Pnd 98/53. Fond Okresní 
prokuratura Humpolec, 1953. 
44 SOA PELHŘIMOV. Pokyn krajské prokuratury: T 261/53-1. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1953. 
45 SOA PELHŘIMOV. Zprávy okresní prokuratury: např. T 55/53, T 72/53, T 112/53. Fond Okresní 
prokuratura Humpolec, 1953. 
46 SOA PELHŘIMOV. Pokyn krajské prokuratury: T 162/54. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1954. 
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prokurátora, která mnohdy není ani dostatečně známá členům voleného orgánu naší 

strany, měla by ukazovat kolik bylo podáno prokurátorem žalob, s jakým výsledkem, kdo 

se dopouští trestné činnosti, jak probíhá boj proti třídním nepřátelům u soudu, kolik 

kulaků a jejich rodin bylo z okresu přemístěno, zda je rozkrádán státní a družstevní 

majetek, v jakém rozsahu a kým a dále by měla zpráva obsahovat nedostatky a klady 

práce okresního prokurátora, jakož i nedostatky na jiných úsecích, které prokurátor při 

své činnosti konkrétně zjistí a které je třeba odstraňovat. Tato nová forma práce musí 

nutně vést ke zlepšení celé naší práce, k odstranění různých třecích ploch, neboť jedině 

Komunistická strana – příslušný volený orgán – nám může pomoci odstraniti 

nedostatky, se kterými se potýkáme, a také nám je pomůže odstranit, jenom o naší 

Komunistickou stranu se můžeme a musíme v naší práci opírat. Podávané zprávy bude 

nutno považovat za tajné“. 

Z pokynu Krajské prokuratury v Jihlavě ze dne 26. 7. 1954 spisové značky T 

162/54: „Vzhledem k tomu, že zpráva podávaná po uplynutí pololetí byru OV KSČ má 

ukazovat skutečný stav práce prokuratury, je třeba ji věnovat takovou péči, aby 

stranický orgán měl přehled o práci prokuratury a o všech potížích, na které prokurátor 

ve své činnosti naráží. Je proto třeba podávání zpráv věnovat patřičnou pozornost a 

správně postavenou zprávou předejít nedorozumění. Pro Vaši potřebu Vám sděluji, že je 

vhodné, aby zpráva obsahovala alespoň tyto body: 1) obsazení prokuratury a 

kvalifikace našich pracovníků, 2) trestní agendu – přehled a třídní rozbor jak se 

promítá při stíhání obviněných. Zde je třeba podle situace okresu rozebrat ve zprávě 

zemědělskou trestní politiku, rozkrádání národního majetku, manka atd. Tato část 

zprávy, zvláště třídní rozvrstvení zažalovaných pachatelů, by měla být zpracována 

přesně, aby event. dávala podklad stranickému orgánu pro určitá opatření. Znamená to, 

že kromě statistických čísel je třeba provést rozbor, co např. vede k velkému počtu 

stíhání dělníků apod., 3) všeobecný dozor, jeho účel a statistická čísla a to opět se 

zdůvodněním a závěrem, který bude podkladem pro opatření stranického orgánu, 4) 

spolupráce s ostatními orgány, zde je nutno uvést, jak se rozvíjí spolupráce 

s bezpečnostními orgány, s kontrolními orgány, s orgány odborové organizace, 

s okresními plnomocníky min. výkupu a se všemi orgány, se kterými prokurátor přijde 

do styku a v jejichž úzké spolupráci může zajistit zkvalitnění práce na všech úsecích, 5) 

socialistická soutěž – zde nutno uvést, jak si okresní prokuratura v soutěži vede a jakými 



31 

 

nedostatky soutěž trpí, 6) občanskoprávní agenda a jak se promítá v práci prokuratury, 

7) samostatné studium a to jak studium práv na dálku u absolventů PŠP, či samostatné 

studium prokurátorů, stanovené gen. prokuraturou. Zde je nutno uvést, zda plán 

samostatného studia je plněn, uvést rovněž klady a nedostatky, 8) veřejná činnost 

prokurátora a všech pracovníků prokuratury. Zde je nutno uvést konkrétně jakých akcí 

se prokurátor a jeho spolupracovník zúčastňuje, jaké funkce zastávají, neboť tento 

přehled je rovněž nutný k tomu, aby stranický orgán měl přehled o této činnosti 

pracovníků státního aparátu, 9) závěrem je třeba z hlediska, jak se jeví prokurátorovi, 

příp. jeho spolupracovníkům navrhnout konkrétní body pro usnesení, které budou jenom 

návrhem a které přirozeně může stranický orgán změnit nebo doplnit, ale které budou-li 

dobře postaveny, mohou tvořit podklad pro usnesení stranického orgánu“. 

V návaznosti na pokyn Krajské prokuratury v Jihlavě ze dne 1. 7. 1953 k podání 

zprávy s dosavadními zkušenostmi při provádění prokurátorských pohovorů (podle 

zadání se zaměřením na zemědělskou politiku, třídní příslušnost pachatelů, průběh, 

výsledky a evidence pohovorů, chování pachatelů)47 podává Okresní prokuratura 

v Humpolci dne 7. 7. 1953 informaci, že za první pololetí roku 1953 bylo provedeno 14 

závažnějších prokurátorských pohovorů, z toho 4 se zemědělci (2 malí, 2 střední), 7 

s dělníky, 1 s úředníkem, 2 s řidiči. Všem obviněným bylo po výslechu zdůrazněno, že 

svým jednáním spáchali trestný čin, měli by být potrestáni, ale zejména vzhledem 

k jejich třídnímu zařazení a vedení života řádného pracujícího člověka, se od potrestání, 

resp. od stíhání upouští. Všichni projevili lítost nad jednáním a vděčnost nad zvoleným 

postupem. Evidence dosud vedena nebyla, informace jsou čerpány z běžných rejstříků, 

do budoucna bude vedena operativní evidence.48 

Z pokynu krajského prokurátora ze dne 6. 7. 1953 s upozorněním na článek 

v časopisu Nový humpolecký textilák ze dne 25. 6. 1953 s názvem „Je potřeba odstranit 

příčinu nedostatku chleba“ prošetřoval okresní prokurátor místní situaci v zásobování 

chlebem, kdy po opakované výzvě opatřil vyjádření ONV, X. referátu v Humpolci ze 

dne 3. 8. 1953. Situaci podle tohoto referátu způsobila zvýšená poptávka po chlebu 

z výrobny vedoucího Nacházela, lepšího jakostí i chuťově, než ze zbylých 

                                                             
47  SOA PELHŘIMOV. Pokyn krajské prokuratury: Spr 1526/53. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1953. 
48  SOA PELHŘIMOV. Zpráva okresní prokuratury: Spr 343/53. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1953. 
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dvou výroben vedoucích Zabloudila a Vilíma. Prodejny proto chléb z těchto výroben 

poptávaly omezeně a na trhu vznikl jeho nedostatek. Pekárny byly proto 

zkoncentrovány pod jednotným vedením soudruha Kouby. Nacházel již nepeče, 

v prodejnách je proto chléb „jen jednotný, v dostatečném množství, odpovídající jakosti 

pro spotřebitele“. Nedostatek byl způsoben pouze nedostatečnou objednávkou 

prodejen. Krajský prokurátor v tomto smyslu vyrozuměn dne 5. 8. 1953. Nad rámec 

zprávy ONV uvedeno, že Nacházelova provozovna byla „pro ur čité závady“ uzavřena 

a v prodejnách je nyní chleba „jednotné, zvýšené jakosti, který se Nacházelovu chlebu 

jistě vyrovná“. Okresním prokurátorem doplněno, že obdobnou situací se zabýval již 

v předchozím roce, kdy bylo nedostatek pekařů v provozovně vedoucího Vilíma, a 

nemohla tak být konána výroba ve dvou směnách. Není shledán důvod 

k prokurátorskému zákroku. Krajským prokurátorem zvolený postup dne 6. 8. 1953 

odsouhlasen, upozorněno na možnost opakování závad v zásobování chlebem a nutnost 

situaci z vlastní iniciativy sledovat.49  

Krajskou prokuraturou v Jihlavě dne 19. 8. 1953 připomenuty závady při 

žňových pracích, zejména při svozu, výmlatu a výkupu na okrese Humpolec, 

Pelhřimov, Dačice a Třešť. Poukázáno na neplnění dodávek kulaky, jednajících pod 

vlivem zahraničního rozhlasu. V kraji zjištěny i některé závady v STS a u některých 

funkcionářů místní lidosprávy. Jsou shledány nedostatky okresních prokurátorů, kteří 

dostatečně nedohlíží na průběh žní, projevují se v absenci operativních zásahů vůči 

kulakům sabotážně narušujícím výkup obilí. K zintenzivnění žňové pomoci prokuratury 

nařízeno okresním prokurátorům navštívit jednání okresní žňové trojky a informovat se 

o případech narušení žní a při zjištěných trestných činech kulaků okamžitě věc spolu 

s okresním oddělením VB řešit tak, aby do 48 hodin bylo podáno trestní oznámení, poté 

ihned podána žaloba a zajištěno konání hlavního líčení do tří dnů. V takových případech 

na mimořádném zasedání komise předsedy ONV je nutno projednat vedlejší tresty 

podle § 47 a § 53 trestního zákona.50 V případech nevhodných k soudnímu projednání 

pro menší míru zavinění podat oznámení trestní komisi ONV a současně zajistit uložení 

peněžitého trestu. Prokurátor bude upozorňovat na zjištěné závady při proplácení 

vykupovaného obilí, při jeho přejímání, problémy s mlátičkami, bude sledovat způsob 

                                                             
49 SOA PELHŘIMOV. Zprávy okresní prokuratury: Pd 24/53, Pnd 170/53. Fond Okresní prokuratura 
Humpolec, 1953. 
50 Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon, v § 47 upravoval trest „propadnutí jmění, v § 53 „zákaz pobytu“. 
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plnění úkolů okresními plnomocníky. Výsledky zákroků, zejména proti kulakům, je 

třeba propagačně využít jejich publikací ve Vesnických novinách.51 

Krajská prokuratura v Jihlavě dne 11. 9. 1953 přikazuje vyhodnocení spolupráce 

okresních prokurátorů při zajišťování žní a výkupu obilí a splnění pokynů ze 7. 8. a 19. 

8. 1953. Zaměření – spolupráce s KSČ, lidovou správou, orgány VB a okresními 

plnomocníky; postihy při narušování žní a výkupu, zejména u kulaků; provádění 

prevence v rámci všeobecného dozoru (připravenost STS, opravy mlátiček, poruchovost 

kombajnů, nesprávné výplaty atd.); výpomoc zaměstnanců okresní prokuratury při 

žňových brigádách; využití poznatků z průběhu žní (přednášky, besedy, články 

v tisku).52 

Okresní prokurátor krajské prokuratuře dne 14. 9. 1953 oznamuje, že výkup 

v okrese byl zatím splněn z 93 %, nesplněné množství je většinou ze strany kulaků, jimž 

ani nebylo co odebrat. V průběhu žní byl styk s KSČ malý, neboť činnost prokurátora se 

odvíjela především u ONV a plnomocníka ministerstva výkupu. Důvod zákroku proti 

zemědělcům ze strany prokuratury shledán nebyl, ve dvou případech zemědělci 

postiženi lidosprávou. Preventivní opatření v rámci všeobecného dozoru nebyla 

provedena, nedošlo k agitačnímu využití poznatků z průběhu žní. Zaměstnanci okresní 

prokuratury brigádně odpracovali 30 hodin u JZD Dudín.53  

Krajská prokuratura v Jihlavě dne 16. 10. 1953 v rámci podzimních 

zemědělských prací předesílá, že zasedání ÚV KSČ a referát soudruha Antonína 

Zápotockého opakuje nutnost získávání drobných a středních rolníků na cestu 

družstevní velkovýroby s tvrdým a nesmlouvavým postupem vůči kulakovi brzdícímu 

tento směr. Prokurátoři si musejí uvědomit základní otázku, že: „...kulaka nebudeme 

přesvědčovat o tom, že je jeho povinností plnit státní dodávky, ale budeme všemi 

prostředky i my přesvědčovat drobné a střední rolníky o tom, že kulak je jejich úhlavním 

nepřítelem a tohoto přísně trestat“. V důsledku postoje kulaků chybí v kraji do 100 % 

dodávky obilí doplnit ještě 100 vagonů obilí. Aktuálně zmíněna „další důležitá 

ofenzíva“ v souvislosti se sklizní brambor, jichž Jihlavský kraj produkuje ½ republikové 

                                                             
51 SOA PELHŘIMOV. Pokyn krajské prokuratury: Spr 1891/53. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1953. 
52 SOA PELHŘIMOV. Pokyn krajské prokuratury: Spr 2034/53. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1953. 
53 SOA PELHŘIMOV. Zpráva okresní prokuratury: Spr 468/53. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1953. 
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výroby. Proto okresní prokurátoři vyzváni k obdobné aktivní činnosti jako při žních a 

tvrdému zásahu proti eventuálním machinacím třídního nepřítele.54 

Okresní prokuratura v Humpolci dne 16. 11. 1953 podává zprávu krajské 

prokuratuře. Nedodávky kulaků se projevovaly, nepodařilo se však dosud nashromáždit 

takový usvědčující materiál, jenž by umožnil je postihnout za letošní žně či podzimní 

práce. Zaměstnanci prokuratury při podzimních polních pracích odpracovali osobně 47 

brigádnických hodin v JZD Hněvkovice. Okres Humpolec dosud dodávku brambor 

splnil na 94 %.55 

Pokynem Krajské prokuratury v Jihlavě ze dne 2. 12. 1953 byli okresní 

prokurátoři v souvislosti s nesplněním plánu dodávky brambor burcováni k činnosti 

proti zemědělcům. Z pokynu: „Jihlavský kraj splnil ku dni 1. prosince 1953 dodávky 

brambor na 91 %. Zbývajících 9 % činí v našem kraji stovky vagonů brambor, na které 

čeká Ostrava a další naše průmyslové kraje. Značnou část brambor dluží státu kulaci, u 

kterých nelze ani na chvíli pochybovat, že sabotují dodávku brambor a tím zajištění 

výživy národa a to z třídní nenávisti. Vyskytla se řada případů v našem kraji, kdy kulaci 

zatajují brambory, budují černé krechty a dodávky neplní. V okrese Kamenice n. Lipou 

nesplnil kulak dodávku brambor, avšak při prohlídce bylo u něho nalezeno velké 

množství brambor, mimo jiné bylo dále nalezeno u něho velké množství obilí jako 30 q 

žita a jiného obilí, dále zabitý beran, velké množství máku a jiných zemědělských 

produktů, avšak státní dodávky neměl splněny. V okrese Velké Meziříčí podepsal kulak 

čestné prohlášení, že má pouze 45 q brambor jako sadbu a krmnou základnu, avšak při 

prohlídce bylo u něho nalezeno 180 q brambor. O černých krechtech kulaků uvedla 

zpráva krajského orgánu KV KSČ Jiskry a to z okresu Dačice, Pacov a Jihlava. Je třeba 

vidět, že kulak, který je agentem kapitalismu na vesnici, nevynechá ani jediné 

příležitosti, aby nám škodil, a je třeba vidět to, že jeho metody jsou stále rafinovanější a 

zákeřnější. Není nejmenších pochyb o tom, že také v jiných okresech kulaci státní 

dodávky brambor a jiných produktů sabotují. Na tuto činnost kulaků musí prokurátoři 

dát pádnou odpověď, neboť naším prvořadým úkolem je tvrdý a nesmlouvavý boj 

s třídními nepřáteli, kteří takovýmto způsobem útočí na základy našeho státu. Ukládám 

                                                             
54 SOA PELHŘIMOV. Upozornění krajské prokuratury: Spr 2203/53. Fond Okresní prokuratura 
Humpolec, 1953. 
55 SOA PELHŘIMOV. Zpráva okresní prokuratury: Spr 523/53. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1953. 
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Vám, soudruhu okresní prokurátore, abyste tuto otázku projednal s veřejnými činiteli a 

bezpečnostními orgány a včas a správně vedenými tvrdými údery zasáhl tam, kde se 

objeví zločinná činnost kulaků, kteří brzdí vytváření předpokladů dalšího zvyšování 

hmotné úrovně našeho lidu“.56 

Krajská prokuratura v Jihlavě dne 31. 8. 1954 upozorňuje okresního prokurátora, 

že mnohé orgány a národní výbory nesledují dostatečně průběh plnění státních dodávek 

zemědělských produktů při letošních žních. Ke zkvalitnění činnosti je okresním 

prokurátorům nařízeno v souladu s ust. § 5 zákona o prokuratuře57 vyžadovat od 

okresního plnomocníka ministerstva výkupu pravidelné zasílání přehledů o plnění 

státních dodávek a opatřeních činěných k odstranění závad a tyto skutečnosti, včetně 

prokurátorského řešení, sdělovat krajské prokuratuře v pravidelných měsíčních 

informačních zprávách.58 

Krajská prokuratura v Jihlavě dne 10. 9. 1954 po společné poradě krajského 

prokurátora, předsedy krajského soudu a zástupců Krajské správy VB a Krajského 

výboru KSČ k odstranění nedostatků při stíhání neplničů a sabotérů ukládá okresnímu 

prokurátoru projednat s okresním plnomocníkem ministerstva výkupu, aby před 

podáním oznámení na neplniče návrh projednal v radě ONV za účasti předsedy MNV a 

okresního prokurátora. Společně s vedoucími funkcionáři OV KSČ a ONV je nutno 

zajistit politickou připravenost vesnice před procesem; ve spolupráci s VB, soudem a 

OV KSČ po odsouzení zajistit propagaci pomocí tisku, besed atd. s vysvětlením 

skutkového stavu a společenské nebezpečnosti trestného činu.59  

Krajská prokuratura v Jihlavě dne 12. 10. 1954 upozorňuje okresního 

prokurátora, že obdobně jako při výkupu obilí, neplní kulaci dodávky brambor. Uloženo 

projednat stav s plnomocníkem ministerstva výkupu, zjistit kteří kulaci dodávky neplní 

                                                             
56 SOA PELHŘIMOV. Pokyn krajské prokuratury: T 462/53-1. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1953. 
57 § 5 zákona č. 65/1952 Sb., o prokuratuře: „Soudy, úřady, národní výbory, orgány, instituce i jednotliví 
občané jsou povinni generálnímu prokurátoru účinně pomáhat při plnění jeho úkolů, zejména bez 
odkladu ho upozorňovat na zjištěné nezákonnosti a podávat mu potřebná vysvětlení; soudy, úřady, 
národní výbory, orgány a instituce jsou též povinny půjčovat generálnímu prokurátoru spisy a s 
urychlením vyhovovat jeho dožádáním.“ 
58 SOA PELHŘIMOV. Upozornění krajské prokuratury: Spr 2205/54. Fond Okresní prokuratura 
Humpolec, 1954. 
59 SOA PELHŘIMOV. Pokyn krajské prokuratury: Spr 2314/54. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1954. 
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a co je příčinou. Následně s orgány ministerstva vnitra činit opatření, aby u kulaků – 

sabotérů a notorických neplničů byla uplatněna trestní odpovědnost.60 

Okresní prokurátor dne 22. 10. 1954 v souladu s pokynem vyrozumívá krajského 

prokurátora, že ke dni 20. 10. 1954 byl výkup brambor v okrese splněn na 84 %, 

soukromý sektor na 69,16 %. Prokurátor je od počátku ve styku s okresním 

plnomocníkem, nejméně dvakrát týdně docházel do trojky, která řešila výkup brambor. 

Kolem 10. 10. doporučil plnomocníkovi vydat kulakům, notorickým neplničům, 

písemný příkaz podle vyhlášky č. 114/53 Sb.61 Na doporučení trojky dále prokurátor 

osobně doprovodil plnomocníka, jenž současně upozornil kulaky neplnící dodávku 

brambor na povinnost učinit tak do 20. 10. 1954 s možností trestního řízení při 

neuposlechnutí. U dosti kulaků zjistil, že jsou ochotni dodávky splnit, nemají však 

dostatek pracovních sil ke sběru brambor, mnohdy pracují pouze ve dvou. ONV 

prodloužil lhůtu ke splnění dodávek do 24. 10. 1954, případná trestní odpovědnost bude 

zhodnocena následně. Nevyskytl se dosud případ, že by některý kulak odmítl splnit 

dodávky.62 

3.3 Komise o úpravě poměrů rodinných příslušníků vesnických boháčů 

K jednotnému postupu při provádění směrnice ministrů národní bezpečnosti, 

vnitra a spravedlnosti ze dne 22. 10. 1951 o úpravě poměrů rodinných příslušníků 

odsouzených vesnických boháčů63 byla u každého okresního národního výboru zřízena 

komise jako orgán předsedy ONV skládající se ze zástupce OV KSČ, zemědělského 

referenta, zástupce národní bezpečnosti a okresního prokurátora.64 V náplni práce 

                                                             
60 SOA PELHŘIMOV. Upozornění krajské prokuratury: Spr 2564/54. Fond Okresní prokuratura 
Humpolec, 1954. 
61 § 40 odst. 1 až 3 vládního nařízení č. 114/1953 Sb. o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských 
výrobků: „Dodávkové povinnosti včas nesplněné vymáhají okresní plnomocníci ministerstva výkupu. Po 
uplynutí lhůty stanovené ke splnění dodávkové povinnosti vyzve okresní plnomocník dlužníka písemnou 
upomínkou, aby dodávku splnil, při čemž mu zároveň stanoví lhůtu 10 dnů k dodatečnému splnění. Po 
bezvýsledném uplynutí dodatečné lhůty přikročí okresní plnomocník k nucenému odnětí těch druhů 
zemědělských výrobků, jimiž měla být dodávková povinnost splněna, po případě jiných druhů, které 
mohou být za ně dodány záměnou.“ 
62 SOA PELHŘIMOV. Zpráva okresní prokuratury: Spr 534/54. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1954. 
63 SOA PELHŘIMOV. Sdělení ministerstva spravedlnosti: ev. č. 9. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1951.  
64 Ke vzniku a obsahu směrnice tří ministrů ministerstvo spravedlnosti dne 22. 10. 1951 současně uvedlo: 
„Vesnický boháč, který se snaží z třídní nenávisti zločinným způsobem brzdit přechod vesnice k vyšším 
výrobním formám, je za své trestné činy soudem nebo národním výborem po zásluze postihován třídně 
spravedlivými tresty na svobodě i majetku. Z těchto majetkových trestů bývá, zejména u závažnějších 



37 

 

komise mělo být rozhodování o závažných administrativních opatřeních prováděných 

podle směrnice tří ministrů proti vesnickým boháčům a jejich rodinným příslušníkům a 

zejména o přestěhování rodinných příslušníků v souladu s články 1, 2, 7, 8 směrnice, 

které zněly: „Rodinným příslušníkům vesnických boháčů odsouzených soudem nebo 

národním výborem, jimž byl mimo jiné uložen trest propadnutí celého jmění, bude 

určeno pracovní místo pobytu mimo obvod obce dosavadního bydliště…“ . Dále 

uvedeno: „Rodinnými příslušníky se rozumí všechny osoby, které jsou s vesnickým 

boháčem v příbuzenském neb obdobném poměru a které s ním žily v usedlosti jako 

členové domácnosti v době, kdy prokurátor nebo bezpečnostní orgány podnikli první 

opatření směřující k jeho stíhání (např. manželka, družka, děti, sourozenci, rodiče, 

osvojenci, schovanci apod). Ministerstvo národní bezpečnosti oznámí nové pracovní 

místo pobytu podle čl. 1 okresnímu národnímu výboru posledního bydliště odsouzeného 

vesnického boháče, který provede přestěhování rodinných příslušníků a jejich majetku. 

Náklady budou hrazeny z majetku rodinných příslušníků a není-li takového majetku, 

z výnosu propadlého jmění. Ustanovení těchto směrnic se vztahuje i na rodinné 

příslušníky vesnických boháčů odsouzených k propadnutí celého jmění před vydáním 

těchto směrnic, pokud jejich pobyt v místě dosavadního bydliště ohrožuje veřejný 

pořádek.“65 

Podle pokynu Ministerstva spravedlnosti v Praze ze dne 23. 9. 1952 měl 

prokurátor v komisi dbát zejména na to, aby komise rozhodovala na základě úplné 

znalosti skutkového i právního stavu konkrétní věci, proto měl obeznámit komisi se 

všemi skutečnostmi, které za řízení vyšly najevo, a s výsledky řízení. Prokurátor měl 

dále pečovat, aby při provádění zákroků proti vesnickému boháči a jeho rodinným 

příslušníkům bylo postupováno ve vzájemné úzké spolupráci všech složek státní správy, 

zejména národních výborů, orgánů národní bezpečnosti a prokuratury.66  

                                                                                                                                                                                   

trestných činů, zpravidla vyslovováno propadnutí jmění. Tím jest vesnický boháč zbaven své hospodářské 
základny, není však zcela vymýcen jeho vliv v prostředí, ve kterém před svým odsouzením žil. Jeho 
rodinní příslušníci, kteří po rozsudku a po konfiskaci majetku zůstávají na vesnici, využívají všech 
možností k tomu, aby vzbuzovali falešný soucit a vytváří úmyslně na vesnici náladu, jakoby jim bylo 
ukřivděno. Tak šíří u neuvědomělých malých a středních rolníků, s nimiž jsou spjati dosavadním životem 
na vesnici, nedůvěru k opatřením učiněným lidově-demokratickými státními orgány. Vytváří úmyslně 
střediska, o které se venkovská reakce ve svém boji proti socialistické přestavbě vesnice opírá a brzdí tak 
přechod vesnice k vyšším výrobním formám. V důsledku toho je nutno jak z hospodářských, tak i 
z bezpečnostních důvodů zbavit vesnici těchto reakčních živlů…“  
65  SOA PELHŘIMOV. Směrnice ministrů. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1951. 
66 SOA PELHŘIMOV. Pokyn ministerstva spravedlnosti: T 1173/52-II/4. Fond Okresní prokuratura 
Humpolec, 1952. 
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Okresní prokurátor v Humpolci se pravidelně zúčastňoval jednání „komise pro 

úpravu rodinných poměrů vesnických boháčů“  jinak také „komise pro trestání třídních 

nepřátel a vesnických boháčů“  konaných na zdejším okrese od ledna 1952 zpočátku i 

několikrát v měsíci, postupně přibližně jednou za měsíc. O výsledcích podával zprávy 

krajské prokuratuře. Při jednáních komise seznamoval přítomné členy s případy trestné 

činnosti vesnických boháčů a komise rozhodla o dalším postupu ve věci, včetně 

roztřídění věcí pro soudní projednání, projednání komisí ONV, stanovení návrhů trestů 

a úkonů po návratu odsouzených z výkonu trestu odnětí svobody. Takto například dne 

18. 11. 1952 za účasti předsedy ONV Josefa Zábrany, zemědělského referenta ONV 

Josefa Kotna, bezpečnostního referenta ONV Františka Kratochvíla, tajemníka OV KSČ 

J. Fidlera, náčelníka OOVB ppor. Vitáka a okresního prokurátora JUDr. Zdeňka Špačka 

bylo komisí rozhodnuto o soudním projednání osob: Bedřich Hanauer, nar. 1910, 

Radňov 7; Stanislav Holenda, nar. 1902, Miletín 11; Václav Trupl, nar. 1910, Pavlov 

12; Josef Zach, nar. 1899, Bolechov 7; Miloslav Fiala, nar. 1910, Bolechov 9; Josef 

Honzl, nar. 1891, Komorovice 8; Josef Tvrdý, nar. 1902, Kejžlice 25; Josef Krpálek, 

nar. 1922, Skorkov 1; František Zach, nar. 1892, Petrovice 11; Ladislav Maleček, nar. 

1913, Syrov 6; Vojtěch Jirsa, nar. 1905, Syrov 1. Ve všech případech dohodnuto 

vyslovit propadnutí jmění, ev. i zabrání a zákaz pobytu. Dále bylo rozhodnuto o 

projednání osob před ONV: Vojtěch Pešek, nar. 1910, Krasoňov 39; František Ježek, 

nar. 1898, Krasoňov 8; Rudolf Kolář, nar. 1884, Řečice 20; Bohumil Jech, nar. 1895, 

Brunka 62; Josef Vašíček, nar. 1889, Opatov 12; Josef Váňa, nar. 1896, Kaliště 15; 

Karel Rejnek, Řečice 2. O vyslovení zákazu pobytu v těchto případech nebylo jednáno. 

U věcí, u nichž bylo usneseno projednat je u ONV, neprováděl prokurátor další šetření, 

ihned předkládal zprávy krajské prokuratuře s návrhem na zastavení trestního stíhání a 

odstoupení věci ONV.67 

K přesídlení rodinného celku v důsledku činnosti komise takto došlo například 

v případě odsouzeného Bedřicha Hojera, nar. 1887, Radňov čp. 12 na základě výměru 

Okresního národního výboru v Humpolci, referát III, ze dne 24. 2. 1953: „Pan Hojer 

Bedřich, Radňov čp. 12 – výměr – zákaz pobytu – přesídlení. Rozsudkem okresního 

soudu v Humpolci č.j. 124/52 ze dne 12.12.1952 byl Vám v rozsudku vysloven mimo jiné 

i zákaz pobytu. Okresní národní výbor v Humpolci přiděluje Vám na podkladě shora 

                                                             
67 SOA PELHŘIMOV. Zpráva okresní prokuratury: T 39/52. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1952. 
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uvedeného rozsudku ubytování společně s celou Vaší rodinou na státním statku Radlík 

v Dolních Požárech, okr. Praha východ (u Týnce n. Sáz). K přesídlení se určuje celá 

Vaše rodina a to spolu s Vámi; jako rodiný celek manž. Hojerová Anna, narozena 

14.12.1896, syn Hojer Václav, narozen 14.4.1923, dcera Hojerová Anna, narozena 

23.7.1923. Odvoz na místo určení bude v pátek dopoledne a jest nutno aby příslušníci 

rodiny jakož i Vy jste byly připravení k přestěhování, jak bylo ústně dojednáno v sobotu 

dne 21.2.1953 v Radňově. Referent pro věci vnitřní: v.z. – nečitelný podpis“.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
68 SOA PELHŘIMOV. Výměr: Zn.: III.-254-23/2-1953 N. Fond Okresní národní výbor Humpolec, 1953. 
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4 Další praktické úkony okr. prokurátora k zabezpečení 

zemědělské výroby 

Okresní prokurátor v Humpolci se podílel i na dalších činnostech zabezpečování 

zemědělské výroby. 

Dne 8. 1. 1953 upozornil MNV v Řečici na nutnost povinného pachtu podle 

zákona č. 55/1947 Sb. na základě osobního sdělení zemědělce Karla Stejskala, nar. 

1878, Záběhlice čp. 9, jenž žádal o převzetí provozu hospodářství, které již není 

schopen pro vysoký věk zabezpečit. Jeho syn se souhlasem MNV a ONV je na brigádě 

v Ostravě, odmítl hospodářství převzít, protože by jej nemohl zajistit a byl by nakonec 

„zavřen“. Až po urgenci byla dne 11. 3. 1953 podána odpověď, podle níž však JZD 

v Křepinách i MNV Řečice odmítli převzít usedlost Karla Stejskala. Následuje důrazné 

prokurátorské upozornění dne 24. 3. 1953 adresované MNV vynucující přijetí opatření 

k zajištění 26 hektarového hospodářství s odkazem a citací § 3 zákona č. 55/1947 Sb.69 

a usnesení „strany a vlády z 3. 6. 1952, hl. VIII: Nezajišťoval-li vesnický boháč řádné 

obdělání svých pozemků, ukládá se národním výborům, předsedům KNV, ONV a MNV, 

a doporučuje se představenstvům JZD, přidělit jeho hospodářství jednotnému 

zemědělskému družstvu do povinného pachtu podle zákona č. 55/1947 Sb.“. Dne 30. 3. 

1953 v tomto smyslu upozorněn osobně předseda MNV Žáček, jenž se na prokuraturu 

dostavil. Připuštěna možnost i zajištění hospodářství příslušníky Stejskalovy rodiny, 

včetně syna po návratu z brigády. Dne 8. 6. 1953 po předvolání uvedl na prokuratuře 

tajemník MNV Řečice Josef Novák, že Stejskalův syn se z brigády nevrátil, bylo proto 

přistoupeno k povinnému pachtu. Pozemky byly obdělány JZD Křepiny. U budov, 

                                                             
69 § 3 zákona č. 55/1947 Sb.: „Neobstaral-li vlastník úmyslně nebo z nedbalosti obdělání zemědělské půdy 
zcela nebo zčásti, ač ji podle svých osobních poměrů obdělati mohl, zjedná místní národní výbor z úřední 
moci výpomoc podle ustanovení části II, nebo přikáže neobdělanou zemědělskou půdu na dobu 3 
hospodářských let jiným zemědělským podnikatelům v obci do povinného pachtu; zemědělský podnikatel 
jest povinen přijmouti zemědělskou půdu do povinného pachtu v rozsahu, v jakém ji může svými 
prostředky, zejména svými vlastními pracovními silami, po případě za použití ustanovení uvedených v 
části II, obdělati a na ní řádně hospodařiti bez újmy pro svůj vlastní podnik. Při přikázání povinného 
pachtu budiž důsledně dbáno toho, aby jednotlivé zemědělské závody nebyly pracovně přetěžovány. 
Nebude-li možno přikázati neobdělanou půdu do povinného pachtu, může místní národní výbor převzíti 
tuto půdu do vlastního hospodaření za podmínek podle tohoto zákona. Jinak může býti opatření podle 
odstavce 1 učiněno, požádá-li o to vlastník, který sám nemůže obdělání zemědělské půdy obstarati“. 
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dobytka a zařízení byl proveden soupis, zatím je obstarává Karel Stejskal, ale v nejbližší 

době budou také předány JZD.70  

Okresní prokurátor po osobním sdělení pracovníků ONV Kotna a Říhové, že 

není zajištěn provoz hospodářství Anny Pavlasové, nar. 1858, Kejžlice čp. 10 a je třeba 

provést nucený pacht podle zákona č. 55/1947 Sb. dne 20. 1. 1953 písemně upozornil 

Místní národní výbor v Kejžlici na nutnost nuceného pachtu vzhledem ke stáří majitelky 

hospodářství. Podle vyjádření MNV Kejžlice ze dne 17. 3. 1953 byla orná půda 

rozdělena mezi střední rolníky. Louky budou rozděleny dodatečně, přičemž okresní 

prokurátor nesouhlasil s ponecháním 2 ha pozemků majitelce k jejímu hospodaření. 

Krajský prokurátor byl vyrozuměn, postup odsouhlasil.71 

Okresní prokurátor na základě oznámení SNB v Herálci zaslal dne 4. 3. 1953 

upozornění Místnímu národnímu výboru v Herálci o nutnosti řádného zajištění provozu 

hospodářství Františka Adama, nar. 1910, Herálec čp. 22, zemědělce s výměrou 19,24 

ha, jenž dne 2. 1. 1953 nastoupil trest odnětí svobody za nedobytný peněžitý trest 

uložený ONV Humpolec. Na hospodářství je pouze jeho manželka se čtyřmi dětmi a 

pro případ, že provoz nebude zajištěn, stanovena nutnost povinného pachtu podle 

zákona č. 55/1947 Sb. a vládního usnesení ze dne 3. 6. 1952. O situaci byl současně 

vyrozuměn krajský prokurátor, také připomenuto, že nové trestní stíhání Františka 

Adama bylo se souhlasem krajského prokurátora zastaveno, neboť vina nebyla 

prokázána. Souhlasili i veřejní činitelé, a ani ONV nehodlá Adama stíhat, protože též 

pro správní trestní řízení není dostatečný podklad. Bylo ale dohodnuto situaci vyřešit 

povinným pachtem. Až po urgenci byla podána zpráva MNV Herálec, podle níž se rada 

usnesla, že vzhledem k propuštění Františka Adama z výkonu trestu dne 15. 2. 1953 

není chod hospodářství prozatím ohrožen. Věc okresním prokurátorem projednána i 

osobně s tajemníkem MNV Vašákem, s jejich postojem se spokojil, o čemž informoval 

krajského prokurátora.72 

 

                                                             
70 SOA PELHŘIMOV. Upozornění okresní prokuratury: Pd 1/53. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1953. 
71 SOA PELHŘIMOV. Upozornění okresní prokuratury: Pd 2/53; Pnd 49/53. Fond Okresní prokuratura 
Humpolec, 1953. 
72 SOA PELHŘIMOV. Upozornění okresní prokuratury: Pd 7/53; Pnd 55/53. Fond Okresní prokuratura 
Humpolec, 1953. 
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Okresní prokurátor na základě osobního udání Karla Šimona, úředníka ONV 

pověřeného prováděním zajištění majetku z nařízení prokuratury nebo soudu, dne 7. 3. 

1953 písemně upozornil všechny MNV, JZD, HD, ONV a OOVB na závady při 

manipulaci s majetkem vesnických boháčů zajištěným či propadlým, kdy docházelo 

k přemísťování majetku bez souhlasu finančního referátu ONV (případně MNV) 

s nebezpečím zašantročení a upozorňuje na možnost trestního postihu při takovém 

jednání. Jako příklad uvádí případy Čeňka Adama ve Slavníči a Aloise Peška v Sedlici. 

Současně vyrozuměl krajského prokurátora, který jeho postup následně odsouhlasil a 

uložil další sledování věci.73 

Dne 2. 4. 1953 oznámeno okresnímu prokurátorovi Engelbertem Šamanem, nar. 

1891, Petrovice čp. 24, že 4 ha orné půdy z jím vlastněných 7 ha, které měli v nájmu 

zemědělci Jan Jančura, František Sýkora a Vojtěch David z Jiřic, nepřevzalo do 

obhospodařování JZD Jiřice, kam zemědělci vstoupili. Avšak on ze zdravotních důvodů 

není schopen soukromě hospodařit, což mu přesto bylo Místním národním výborem 

v Petrovicích nařízeno. Oznamovatelem současně doloženo lékařské potvrzení OÚNZ 

v Humpolci osvědčující jeho duševní poruchu, pravostrannou tříselnou kýlu a 

pravostranný zánět sedacího nervu. K žádosti okresního prokurátora se dne 13. 4. 1953 

vyjádřil MNV Ji řice. Pozemky byly podle něj zmíněnými zemědělci majiteli vráceny již 

dříve, zůstaly neobdělány a vlastník se nijak o ně nestaral. Převzetí není možné ani JZD, 

ani soukromě hospodařícími zemědělci, přičemž je zmíněno, že již mimo kulaků 

v místě není drobných nebo středních zemědělců. MNV Jiřice navíc zmiňuje, že dva 

ještě hospodařící kulaky bude nutno likvidovat, neboť zdaleka neplní dodávky, ale ani 

přidělené pozemky neobdělávají. O obdělání pozemků se tak bude muset postarat 

Šaman sám, nebo MNV Petrovice nuceným pachtem. Z obdobné zprávy MNV 

Petrovice ze dne 17. 4. 1953 plyne, že pozemky jsou v katastru obce Jiřice, proto měl 

vlastník možnost postoupit je JZD Jiřice a jako vlastník podléhá dodávkové povinnosti, 

jež mu však předepsal plnomocník ministerstva výkupu, nikoliv MNV Petrovice. 74 

 

                                                             
73 SOA PELHŘIMOV. Upozornění okresní prokuratury: Pd 9/53; Pnd 58/53. Fond Okresní prokuratura 
Humpolec, 1953. 
74 SOA PELHŘIMOV. Upozornění okresní prokuratury: Pd 14/53; Pnd 92/53. Fond Okresní prokuratura 
Humpolec, 1953. 
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Na základě dalšího písemného upozornění okresního prokurátora ze dne 28. 4. 

1953 na nutnost postupu podle § 2 zákona č. 55/1947 Sb.75 s odkazem na § 276 a § 5 
77zákona č. 65/1952 Sb., o prokuratuře vyzván MNV Jiřice k okamžité činnosti ve věci 

Engelberta Šamana, ale i MNV Petrovice ke spolupráci. I přes další písemný nesouhlas 

MNV Petrovice ze dne 30. 4. 1953 vyřešili k další urgenci okresního prokurátora věc 

nuceným pachtem tak, že pozemky si rozdělili a obdělali zemědělci obou sousedních 

obcí. O věci okresní prokurátor průběžně opakovaně informoval krajského prokurátora, 

jenž jeho postup odsouhlasil.78 

Dne 7. 4. 1953 oznámeno okresnímu prokurátorovi Josefem Tomanem, 

Zdislavice 31, lesním pěstitelem, za přítomnosti Oldřicha Kobrleho, dělnického ředitele 

lesního státního hospodářství ve Světlé, že zdědil pozemky v Boňkově o výměře 2,5 ha, 

které svěřil do JZD, ale to mu je v roce 1952 vrátilo. On sám je však nemůže 

obhospodařovat, jako lesní zaměstnanec může mít nejvýš 1,5 ha pozemků, přičemž 

MNV Boňkov na převzetí trvá. Navrhuje řešení zalučněním a převzetím lesní správou, 

jež však nemůže zabezpečit živočišnou výrobu, ev. nuceným pachtem. Následně 

prokurátor po projednání věci se zemědělským referátem ONV vyslovuje názor o 

nutnosti nuceného pachtu podle zákona č. 55/1947 Sb. V tomto smyslu dne 16. 4. 1953 

písemně informoval MNV v Boňkově a požádal o zprávu, jak pozemky MNV hodlá 

zajistit. Ten navrhl, aby dodávkový úkol byl pro daný rok odepsán a zatravněný 

pozemek byl využit Lesní správou Rozkoš pro jejich koně. Podle dalšího sdělení 

prokurátora Místnímu národnímu výboru v Boňkově ze dne 27. 4. 1953, po zjištění 

nemožnosti odpisu dodávek živočišných výrobků, však bylo trváno na nuceném pachtu. 

                                                             
75 § 2 zákona č. 55/1947 Sb.: „Nemůže-li vlastník obdělati zemědělskou půdu pro nedostatek pracovních 
sil nebo potřebných provozních zařízení (na př. živého nebo mrtvého inventáře), takže musí věděti, že by 
zůstala zcela nebo zčásti ležeti ladem, jest povinen oznámiti to místnímu národnímu výboru, v jehož 
obvodu tato půda leží, se žádostí, aby mu byla poskytnuta vhodná pomoc; oznámení jest povinen učiniti 
včas, aby místní národní výbor mohl zaříditi výpomoc při obdělávání. Místní národní výbor přezkouší 
oznámení, a shledá-li je odůvodněným, učiní neprodleně potřebná opatření…“ 
76 § 2 písm. a) zákona č. 65/1952 Sb. o prokuratuře: „Generální prokurátor dozírá na to, aby ministerstva 
a jiné úřady, soudy, národní výbory, orgány, instituce, úřední osoby i jednotliví občané zachovávali 
zákony a jiné právní předpisy, a proto zejména upozorňuje úřady, národní výbory, orgány a instituce na 
zjištěné závady a dává podnět k přezkoumání rozhodnutí a opatření, která odporují právnímu řádu…“ 
77 § 5 zákona č. 65/1952 Sb. o prokuratuře: „Soudy, úřady, národní výbory, orgány, instituce i jednotliví 
občané jsou povinni generálnímu prokurátoru účinně pomáhat při plnění jeho úkolů, zejména bez 
odkladu ho upozorňovat na zjištěné nezákonnosti a podávat mu potřebná vysvětlení; soudy, úřady, 
národní výbory, orgány a instituce jsou též povinny půjčovat generálnímu prokurátoru spisy a s 
urychlením vyhovovat jeho dožádáním.“ 
78 SOA PELHŘIMOV. Upozornění okresní prokuratury: Pd 14/53; Pnd 92/53. Fond Okresní prokuratura 
Humpolec, 1953. 
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O postupu byl vyrozuměn oznamovatel i krajský prokurátor, jenž okresního prokurátora 

upozornil i na zákon č. 46/1948 Sb.79 Přesto rada MNV Boňkov rozhodla dne 22. 5. 

1953, že pozemky do nuceného pachtu přidělovat nebude a trvala na tom, aby je Josef 

Toman obhospodařoval sám. Okresní prokurátor proto písemně dne 24. 6. 1953 se 

situací seznámil Okresní národní výbor v Humpolci a vyzval jej ke zjednání nápravy 

v postupu MNV Boňkov. Opakovaně o postupu vyrozuměl krajského prokurátora. I 

přes další dotazy okresního prokurátora v mezidobí až dne 14. 9. 1953 v důsledku 

intervence zemědělského referátu ONV Humpolec pozemky převzalo do nuceného 

pachu JZD Skala. Věc tak byla okresním prokurátorem vzata za vyřízenou, o čemž 

podle pokynu vyrozuměl krajského prokurátora.80 

Z pokynu krajského prokurátora ze dne 28. 5. 1953 zjišťoval okresní prokurátor 

situaci ohledně množství neobdělaných pozemků v okrese, takto ustanovil v Pustém 

Lhotsku cca 4 ha z hospodářství po Sukdolákové, cca 7 ha v Ústí z hospodářství 

Svobodových, cca 2,5 ha v Boňkově ve vlastnictví Josefa Tomana, cca 1 ha a 40 arů v 

Humpolci ve vlastnictví Procházky z Herálce, cca 6 ha v Sedlici po zemědělci J. 

Kratochvílovi, který je nezvěstný (skrývá se před trestním stíháním), cca 80 arů 

v Čejově ve vlastnictví Brabence, cca 2 ha v Pavlově po Guthovi z Havlíčkova Brodu. 

Dne 1. 6. 1953 písemně vyzval dotčené MNV k podání zprávy a odstranění 

nezákonného stavu. O zjištěních vyrozuměl krajskou prokuraturu, jež postup 

odsouhlasila, uložila další sledování případů neobdělané zemědělské půdy ve spolupráci 

s ONV a zdůraznila: „ani píď půdy nesmí být neobdělána“ . Okresní prokurátor situaci 

nadále sledoval, přitom zjistil další 2 ha neobdělané půdy v Kalištích, činil další dotazy 

na MNV a další úkony, včetně opatření vysvětlení Bedřicha Brabence, Čejov čp. 15.81 

                                                             
79 § 1 odst. 1, 3 zákona č. 46/1948 Sb. o nové pozemkové reformě: „Vlastnické poměry k půdě se upravují 
tak, aby půda, sloužící zemědělské výrobě, náležela, pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak, 
výkonným zemědělcům podle zásady, že půda patří těm, kdož na ní pracují. Stát vykoupí pro tentýž účel 
bez zřetele na výměru půdu, na které vlastníci trvale sami nepracují nebo která je ve vlastnictví 
právnických osob vyjma uvedených v § 2. Vlastníku se ponechá na jeho žádost půda ve výměře 1 hektar; 
požádá-li o ponechání zastavěné plochy, započítává se její výměra do uvedené výměry 1 hektaru. Půda 
ponechaná vlastníku bude vykoupena, jestliže vlastník nebo jeho právní nástupce do 10 let ode dne 
účinnosti tohoto zákona, nebo nabude-li jí později, do 10 let po jejím nabytí, na ní nebude hospodařiti 
nebo ji nezastaví…“ 
80 SOA PELHŘIMOV. Upozornění okresní prokuratury: Pd 13/53; Pnd 89/53. Fond Okresní prokuratura 
Humpolec, 1953. 
81 SOA PELHŘIMOV. Zjištění a upozornění okresní prokuratury: Pd 22/53; Pnd 103/53. Fond Okresní 
prokuratura Humpolec, 1953. 
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Z pokynu krajského prokurátora ze dne 28. 5. 1953 prošetřoval okresní 

prokurátor neověřenou informaci, podle níž 6 krav bylo údajně z JZD Jiřice dodáno 

vyhublých, musely být dány do kafilérie, když totéž JZD předtím odmítlo odebrat 

vagon krmné slámy. Podle zjištění okresního prokurátora popsaných dne 1. 6. 1953 

krajskému prokurátorovi se informace nepotvrdila. Krávy byly dodány dne 22. 5. 1953 

ke zpracování do závodů v Krahulčí, podle vyjádření plnomocníka ministerstva výkupu 

v Humpolci Dvořáka a veterináře MVDr. Prokopa šlo o dosti dobré kusy o průměrné 

váze 420 kg. Ani odmítnutí krmné slámy nebylo potvrzeno, jednalo se zřejmě o týdenní 

zpoždění odběru 40 q jadrných krmiv, platnost poukazu k odběru byla řádně 

prodloužena. Zemědělským referátem ONV bylo k věci sděleno, že JZD Jiřice převzalo 

k ustájení dobytek ve špatném stavu, nikoli však ve stavu nutném k dodání do kafilérie. 

Okresní prokurátor současně upozorňuje, že v Kletečné odmítá JZD převzít 8 špatných 

kusů dobytka ze zlikvidovaných hospodářství Chába a Krále, neboť je nebezpečí, že by 

mohly být určeny do kafilérie. Na možné budoucí řešení situace v případě špatného 

stavu přebíraného „brakového“ dobytka dokrmením zeleným krmením okresní 

prokurátor současně upozornil zemědělský referát ONV v Humpolci. Ze zprávy 

krajského prokurátora z 29. 6. 1953 plyne, že situaci projednal s krajským 

plnomocníkem ministerstva výkupu, jenž bude okresní plnomocníky také instruovat pro 

případ tzv. brakování dobytka. Podle další zprávy okresního prokurátora krajskému 

prokurátoru ze dne 29. 7. 1953 byla již situace v Kletečné vyřešena převzetím dobytka 

JZD a jeho dokrmením.82 

Z trestního řízení Pt 147/53, jež bylo okresním prokurátorem zastaveno 

(skutková situace: manipulováno s financemi Václava Kubáta v rozporu s příkazem 

MNV Kejžlice, jenž však byl prokurátorem zhodnocen jako nezákonný, neboť byl volen 

exekuční postup příslušný pouze soudu), zjištěno, že zůstalo neoseto 2,3 ha z pozemků 

zemědělce Václava Kubáta, Kejžlice čp. 44. Jeho polnosti již pro stáří majitele 

zajišťoval MNV, ale tedy nekompletně, proto v souladu s ust. § 2 a § 5 zákona č. 

65/1952 Sb. okresní prokurátor upozornil MNV Kejžlice na nutnost postupu podle 

zákona č. 55/1947 Sb. Z důvodu nečinnosti pokyn dne 1. 10. 1953 zopakoval. O věci 

vyrozuměn krajský prokurátor. Dne 3. 10. 1953 se na prokuraturu dostavil předseda 

MNV Kejžlice Karel Tesař. Sdělil, že skutečně tato výměra zůstala neoseta. Měl se o ni 
                                                             
82 SOA PELHŘIMOV. Zjištění a upozornění okresní prokuratury: Pd 23/53; Pnd 105/53. Fond Okresní 
prokuratura Humpolec, 1953. 
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postarat zeť majitele, což neučinil. Hospodářství bylo ale již celé zajištěno povinným 

pachtem a MNV zaručilo jeho obdělání. Okresním prokurátorem pokládána věc za 

vyřízenou, takto vyrozuměl téhož dne krajského prokurátora, včetně nutnosti urgence 

pokynu k vymožení činnosti MNV.83 

Průběžný dohled okresního prokurátora byl zaměřen také na plnění 

dodávkových úkolů zemědělců. Takto například po nesplnění předepsaných dodávek za 

I. pololetí roku 1954 provedl v době od 5. do 28. 7. 1954 pohovor s 28 zemědělci. 

Jednalo se o Václava Hralu, Holušice 7; Josefa Šeredu, Kalhov 39; Josefa Pikala, Lísky 

1; Josefa Nováka, Kalhov 29; Františka Hanzu, Kletečná 20; Josefa Marka, Lhotice 4; 

Rudolfa Pohana, Lhotice 3; Jana Honzla, Komorovice 9; Josefa Paťhu, Lohenice 1; 

Emanuela Koubka, Mladé Bříště 2; Jana Mrázka, Skorkov 15; Josefa Satrapu, Skorkov 

24; Vladimíra Miksu, Skorkov 25; Josefa Hnáta, Speřice 14; Antonína Musila, Syrov 

11; Jaroslava Skálu, Syrov 8; Bohumila Moučku, Syrov 9; Josefa Vítka, Ústí 43; 

Václava Šeredu; Zbilidy 23; Josefa Bínu, Želiv 44; Karla Daňka, Želiv 62; Františka 

Bártla, Zdislavice 5; Františka Dvořáka, Zbilidy, samota Klábovka; Bedřicha 

Hlavničku, Vřesník 11; Josefa Hrůzu, Bystrá 8; Josefa Sukdoláka, Budíkov 1; Antonína 

Kratochvíla, Bystrá 1 a Františka Rásochu, Dudín 39. U každého z nich důsledně 

zjišťoval důvody neplnění a názor dotčeného zemědělce.84 

Krajská prokuratura v Jihlavě dne 24. 2. 1956 upozorňuje, že plnomocníci 

ministerstva výkupu málo využívají mimořádných opatření při vymáhání povinných 

dávek. Prokurátoři upozorněni na nutnost zkvalitnění dozoru při zachovávání 

zákonnosti v činnosti těchto pracovníků. Proto je nutno vyžadovat přehled o stavu 

plnění dodávkových úkolů jednotlivých zemědělských závodů, jenž by pro 

plnomocníky měl být základní podmínkou operativního řízení výkupu. Je nutno dbát na 

správný administrativní postup plnomocníků při jejich písemných upomínkách 

k dodatečnému plnění, vyžadovat, aby byl při kontrolách zemědělských závodů 

plnomocníky pořizován protokol o prohlídce. V případě prozatímního zajištění a 

                                                             
83 SOA PELHŘIMOV. Zjištění a upozornění okresní prokuratury: Pd 28/53; Pnd 235/53. Fond Okresní 
prokuratura Humpolec, 1953. 
84 SOA PELHŘIMOV. Pohovor okresního prokurátora: Pnt 199/54. Fond Okresní prokuratura 
Humpolec, 1954. 
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nuceného odnětí zemědělského podniku je nutno vyžadovat součinnost člena rady 

MNV, neboť národní výbory nesou v takových případech odpovědnost.85 

Krajská prokuratura v Jihlavě dne 13. 4. 1956 vyzývá k účasti okresních 

prokurátorů na aktivech funkcionářů družstevních obchodních organizací k zajištění 

ochrany socialistického vlastnictví, přičemž termíny konání aktivů je třeba předem 

projednat.86 

Následně dne 20. 4. 1956 obdržel okresní prokurátor pozvánku Okresního svazu 

spotřebních družstev Humpolec na aktiv sběračů vajec. Předtím okresní prokurátor dne 

19. 3. 1956 upozorněn krajskou prokuraturou na zaostávání humpoleckého okresu 

v plnění dodávek vajec a uloženo mu, aby se zúčastnil nejbližšího hodnocení plnění 

dodávek u okresního plnomocníka ministerstva výkupu a u Okresního svazu 

obchodních družstev v Humpolci učinil opatření.87  

Dne 19. 4. 1956 okresní prokurátor v souladu s předchozím pokynem podává 

zprávu Krajské prokuratuře v Jihlavě, že nedostatečné plnění výkupu vajec projednal 

s okresním plnomocníkem ministerstva výkupu. Jako jednu z příčin neplnění ustanovil, 

že sběrači vajec v Jednotách odebírají vejce od zemědělců na státní nákup, aniž by měli 

splněnou povinnou dodávku vajec. Z tohoto důvodu již Okresnímu svazu obchodních 

družstev v Humpolci okresní prokurátor odeslal upozornění a hodlá se zúčastnit aktivu 

sběračů vajec.88 

 

 

 

 

 

 

                                                             
85 SOA PELHŘIMOV. Upozornění krajské prokuratury: Spr 485/56. Fond Okresní prokuratura 
Humpolec, 1956. 
86 SOA PELHŘIMOV. Výzva krajské prokuratury: Kd 208/56-134. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1956. 
87 SOA PELHŘIMOV. Upozornění krajské prokuratury: Kd 236/56-1. Fond Okresní prokuratura 
Humpolec, 1956. 
88 SOA PELHŘIMOV. Zpráva okresní prokuratury: Spr 184/56. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1956. 
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5 Trestní praxe okresního prokurátora v Humpolci 

5.1 Zákonné předpoklady trestní praxe 

Podle sovětské právní nauky náš tehdejší vzor - Sovětský svaz - v projednávané 

době již na cestě postupného přechodu od socialismu ke komunismu „zdárně 

zlikvidoval vykořisťovatelské třídy měst a venkova a zajistil další upevnění svazku 

dělnické třídy s pracujícím rolnictvem“. Bolševická strana využívajíc idejí marxismu-

leninismu působí na překonání přežitků kapitalismu ve vědomí lidí, z nichž utváří 

aktivní a uvědomělé budovatele socialismu. Zločinnost je pozůstatkem buržoazní 

společnosti89, kapitalismem pěstovaných soukromovlastnických názorů, jejichž živné 

podmínky byly v Sovětském svazu zlikvidovány zrušením „velkostatkářsko-

kapitalistického zřízení“. Socialistická hospodářská soustava a socialistické vlastnictví 

slouží jako základní hmotný předpoklad k překonání přežitků kapitalismu projevujících 

se trestnou činností. Kde nepostačí metody příkladu, přesvědčování a vysvětlování, je 

nutno užitím práva v podobě sovětských zákonů přistoupit k nástrojům donucovacím. 

„Strana a sovětská moc jednak vyznamenává a odměňuje nejlepší představitele 

socialistické práce, jednak trestá desorganisátory výroby a ukazuje zároveň, jakým 

směrem se má vést komunistická výchova pracujících v SSSR. Sovětský soud, používaje 

proti zlodějům, podvodníkům a jiným zločinným živlům opatření trestní represe, provádí 

ohromnou práci vyhlazování přežitků kapitalismu ve vědomí lidí a vychovává pracující 

masy v duchu vysokého komunistického uvědomění.“ 90 

Obecně účelem trestního práva jako odvětví práva veřejného je „chránit ústavní 

zřízení, zájmy společnosti, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob“. 

Hmotným právem je vymezeno, jaké činy jsou trestné a jaké sankce jsou za ně 

ukládány, procesním je stanoven postup orgánů při jeho uplatňování. Trestní právo má 
                                                             
89 Pozn. z této teze vycházelo i československé trestní právo viz: VYBÍRAL, Boris. Základy 
československého socialistického trestního práva. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1959. 
22 s. - podle údajů ministerstva spravedlnosti bylo příkladmo dokládáno: „Nápad nových trestních žalob 
u lidových soudů v ČSR činil v roce 1952 86,9 %, v roce 1953 86,1 %, v roce 1954 85,1 %, v roce 1955 
77,2 % proti roku 1950. I v následujících letech je zaznamenán další trvalý pokles zločinnosti. V roce 
1956 napadlo na prokuratuře o 18 % méně trestních věcí než v roce 1955. Pokles pokračoval i v roce 
1957, kdy ve srovnání s předcházejícím rokem bylo o 16,4 % méně trestních věcí. Obdobně je tomu i 
v počtu stíhaných osob. Tak v roce 1957 ve srovnání s rokem předcházejícím bylo stíháno o 15,2 % méně 
osob a tento pokles kriminality pokračoval dále i v prvním pololetí 1958.“ 
90 ČCHIKVADZE, V. M.; LERNELL, Leszek; POLÁČEK, František. Úkoly trestního zákonodárství a 
trestního soudnictví. Edice nový právní řád. Praha: Orbis, 1950. 5-13 s. 
 



49 

 

přitom podpůrnou povahu. Jeho prostředků by mělo být užito až za situace, kdy 

možnosti jiných právních odvětví jsou nedostatečné. Ve sledované době tuto úlohu 

trestní právo neplnilo, umožňovala to již samotná konstrukce některých skutkových 

podstat trestných činů, vymezení druhů a výše trestů, celkově i aplikace hmotného 

práva, jež bylo vykládáno orgány činnými v trestním řízení způsobem hraničícím až 

s analogií. Trestní právo bylo s odkazem na Stalinovu tezi o zostřování třídního boje při 

přechodu od kapitalismu k socialismu zneužíváno přesahem do ostatních právních 

odvětví především proti režimu nepohodlným osobám.91 

Naše soudobá právní nauka převzala a rozvíjela teorii sovětského bratra o třídní 

podstatě trestního práva, podle níž v třídní společnosti trestní právo slouží a všestranně 

chrání vládnoucí třídu, vlastníka výrobních prostředků, který určuje jeho obsah a formu. 

Trestní právo vykořisťovatelských států při svém vývoji v otrokářské, feudální a 

buržoazní společnosti se sice uskutečňovalo různě, vždy však bylo „nástrojem 

k potlačení mas“.92 Právo je kapitalistickými státy prohlašováno za nadtřídní, za stejně 

spravedlivé k chudým i bohatým. Přitom „ostří buržoasního trestního práva je 

namířeno proti pracujícímu lidu, proti dělníkům a malorolníkům a proti těm, kdož chtěli 

zmírnit vykořisťování pracujících“.93 Socialistické právo praktikované Sovětským 

svazem se liší především třídními cíli. Jeho zkušenosti využívají země lidové 

demokracie. Tvoří nové trestní právo, odlišné obsahem i formou, směřující „proti 

zbytkům kapitalistické reakce usilujícím o zvrat poměrů a restauraci kapitalismu, proti 

podněcovatelům války, proti fašismu, proti vykořisťovatelům, proti rozkradačům 

veřejného majetku a spekulantům“ .94 Třídní podstata trestního práva je určována 

skutečností, které společenské třídě trestní právo slouží a proti jakým pachatelům je 

namířena trestní represe. Socialistické trestní právo chrání zájmy pracujících a 

společenské vztahy založené na společném vlastnictví výrobních prostředků, „střeží 

zájmy drtivé většiny společnosti“, namířeno je proti svrženým vykořisťovatelům. 

„ Československé trestní právo je souhrn těch zákonných právních předpisů jednotného 

                                                             
91 GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo hmotné. In Bobek, M. – Molek, P., - Šimíček, V. (eds.) Komunistické 
právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Mezinárodní politologický ústav, Masarykova 
univerzita: Brno, 2009. 553-555 s. 
92 FILIPOVSKÝ, Jan; TOLAR, Jan; DOLENSKÝ, Adolf. O obecné části trestního zákona. Edice nový 
právní řád. Praha: Orbis, 1951. 5-12 s. 
93 ROLENC, Oldřich; MÁLEK, Alois. O socialistické spravedlnosti. Edice přednášek pro osvětové 
besedy. Praha: Vydavatelství Osvěta, 1952. 4-5 s. 
94 FILIPOVSKÝ, Jan; TOLAR, Jan; DOLENSKÝ, Adolf. O obecné části trestního zákona. Edice nový 
právní řád. Praha: Orbis, 1951. 12-14 s. 
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lidově demokratického právního řádu, které chrání společenské vztahy výhodné a 

vhodné pro dělnickou třídu a všechny pracující před jednáními zvláště nebezpečnými 

pro společnost (trestnými činy) tím, že stanoví tresty za jejich spáchání a ochranná 

opatření.“95 

Konkrétní skladba projednávané trestné činnosti obyvatelstva humpoleckého 

okresu přímo souvisela s jejich profesním zaměřením. Vznik trestní odpovědnosti byl 

vyvozován a posuzován především podle trestního zákona č. 86/1950 Sb. ze dne 12. 7. 

1950, později ve znění zákona č. 63/1956 Sb. ze dne 19. 12. 1956, kterým se měnil a 

doplňoval trestní zákon. Účel trestního zákona byl zákonodárcem vymezen v ust. § 1: 

„Trestní zákon chrání lidově demokratickou republiku, její socialistickou výstavbu, 

zájmy pracujícího lidu a jednotlivce a vychovává k dodržování pravidel socialistického 

soužití. Prostředky k dosažení tohoto účelu jsou pohrůžka tresty, ukládání a výkon trestů 

a ochranná opatření“.  

Trestní zákon z roku 1950 měl být podle soudobé právní nauky „ostrou zbraní 

dělnické třídy v boji proti třídnímu nepříteli“ . Výslovně stanovuje politický účel, 

represivní úkol trestu směřuje především proti třídním nepřátelům, naopak vůči 

pracujícím je preferováno výchovné působení. Poskytuje zvýšenou ochranu veřejným 

činitelům, socialistickému hospodaření a plnění jednotného hospodářského plánu, 

vychovává k socialistické morálce. Definuje, že „trestným činem ve společnosti usilující 

o socialismus (komunismus) je jednání pro tuto společnost nebezpečné, které je 

namířeno proti státnímu zřízení této společnosti nebo které jinak porušuje právní řád 

vytvořený touto společností na přechodu ke komunistickému zřízení“.96 „Lidově 

demokratické zřízení ztělesňuje vládu pracujícího lidu pod vedením dělnické třídy a 

musí úspěšně plnit všechny funkce diktatury proletariátu v období přechodu od 

kapitalismu k socialismu. Musí potlačovat odpor svržených tříd, organisovat obranu 

země před vnějším útokem a vybudovat socialistické hospodářství. Trestní zákon musí 

pomáhat plnit tyto úkoly.“ 97 

                                                             
95 VYBÍRAL, Boris. Základy československého socialistického trestního práva. Praha: Státní 
nakladatelství politické literatury, 1959. 5-12 s. 
96 FILIPOVSKÝ, Jan; TOLAR, Jan; DOLENSKÝ, Adolf. O obecné části trestního zákona. Edice nový 
právní řád. Praha: Orbis, 1951. 31-34, 65 s. 
97 ROLENC, Oldřich; MÁLEK, Alois. O socialistické spravedlnosti. Edice přednášek pro osvětové 
besedy. Praha: Vydavatelství Osvěta, 1952. 7-8 s. 
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Z důvodové zprávy k trestnímu zákonu č. 86/1950 Sb.: „Buršoasní právo a 

buršoasní právní věda zakrývají svoji třídní podstatu, nepřiznávají, že slouží vládě 

vykořisťovatelské menšiny nad vykořisťovanou většinou. Trestní zákon lidové 

demokracie naproti tomu vymezuje jasně účel trestního zákonodárství socialistického 

státu sloužícího zájmům obrovské většiny národa proti zbytkům kapitalismu a jeho 

důsledkům“ . Vyjmenované společenské instituce a zájmy chráněné trestním právem 

jsou řazeny vedle sebe, „aby vynikl účel trestních zákonů být nástrojem lidového státu 

po celé období boje za socialistickou přeměnu společnosti. Trestní zákon lidové 

demokracie nesleduje jen potrestání těch, kdo svými činy poškozují nebo ohrožují 

právní řád lidové demokracie, nýbrž usiluje o výchovu občanů k dodržování pravidel 

socialistického soužití. Úpravou trestů, úpravou jejich ukládání a jejich výkonem se 

zákon snaží vychovat široké masy v duchu socialismu a umožnit i tomu, kdo se proti 

společnosti provinil, aby se mohl do společnosti vrátit jako její platný člen“ .98   

Procesní náležitosti trestního řízení vycházely ze zákona o trestním řízení 

soudním č. 87/1950 Sb. ze dne 12. 7. 1950, novelizovaného zákonem č. 67/1952 ze dne 

30. 10. 1952 a od 1. 1. 1957 ze zákona o trestním řízení soudním č. 64/1956 Sb. ze dne 

19. 12. 1956. Společným rysem účelu obou procesních předpisů obsaženým shodně 

v ust. § 1 odst. 2 bylo projednání věci tak, aby trestní řízení „vychovávalo občany k 

ostražitosti vůči nepřátelům pracujícího lidu a jiným rušitelům jeho budovatelského 

úsilí“ . 

Z důvodové zprávy k zákonu č. 87/1950 Sb., trestnímu řádu: „Je-li úkolem 

trestního práva hmotného především ochrana lidově demokratického státu, jeho 

politického a hospodářského zřízení před útoky nepřátel pracujícího lidu, slouží 

k provedení tohoto úkolu trestní právo procesní, které zároveň umožňuje soudu, aby 

vychovával pracující lid k bdělosti proti jeho nepřátelům a k důslednému zachovávání 

zákonů. Je proto samozřejmé, že osnova trestního řádu je vybudována na stejných 

zásadách jako trestní právo hmotné, s nímž tvoří jeden celek. Osnova podstatně posiluje 

postavení prokurátora v trestním řízení. Ruší instituci vyšetřujícího soudce a přenáší 

jeho pravomoc i jeho povinnosti na prokurátora. Prokurátor vede řízení do podání 

žaloby a seznámí se tak podrobně s věcí již během vyšetřování, pozná osoby, které 

budou nějakým způsobem účastny v řízení, a účelně, hospodárně a rychle rozhoduje o 
                                                             
98 GLOGAR, Rudolf. Trestní zákon: komentář. Autorský kolektiv za hlavní redakce Rudolfa Glogara. 
Právnický ústav ministerstva spravedlnosti. Praha: Orbis, 1958. 21-22 s. 
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průběhu přípravného řízení. Jeho pravomoc v období vyšetřování také umožní, aby 

v řízení před soudem, kde potom vystupuje jako žalobce, vhodně zasahoval do věci a 

pomáhal soudu ve zjišťování materiální pravdy. Úzká spolupráce s orgány národní 

bezpečnosti, po případě i s jinými úřady a orgány bude napomáhat k úspěšnému vedení 

vyšetřování“.99 

5.1.1 Zákonné předpoklady trestní praxe v zemědělské oblasti 

Největší pozornost v trestněprávní oblasti byla humpoleckým prokurátorem 

věnována zemědělské problematice. V systematice zvláštní části trestního zákona byla 

jednání zemědělců podřazována pod druhou hlavu – trestné činy hospodářské, oddíl 

druhý – trestné činy proti jednotnému hospodářskému plánu, upravené v ustanoveních § 

134 až § 138, popř. využito ustanovení § 245 o rozkrádání a poškozování majetku 

národního a majetku lidových družstev hlavy osmé – trestných činů majetkových. 

V praxi byly využívány skutkové podstaty trestných činů ohrožení zásobování podle § 

134 odst. 1 tr. zákona100, ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 odst. 1, 

2 tr. zákona101 a podle § 136 tr. zákona102, ohrožení plánování a kontroly plnění plánu 

podle § 138 odst. 1, 2 tr. zákona103, rozkrádání a poškozování majetku lidových 

družstev podle § 245 odst. 1, 2 tr. zákona104. 

                                                             
99 ŠIMÁK, Jaroslav; TOLAR, Jan; RŮŽEK, Antonín; DOLENSKÝ, Adolf. Trestní řád a předpisy 
souvisící. Právnický ústav ministerstva spravedlnosti. Praha: Orbis, 1953. 7-9 s. 
100 § 134 odst. 1 zákona č. 86/1950 Sb.: „Kdo se dopustí nekalého jednání, které by mohlo ohrozit plynulé 
zásobování předměty potřeby alespoň části obyvatelstva nějakého místa, bude potrestán odnětím svobody 
na tři měsíce až tři léta a trestem peněžitým; podmíněné odsouzení je vyloučeno.“  
101 § 135 odst. 1, 2 zákona č. 86/1950 Sb.: „1) Kdo z nedbalosti maří nebo ztěžuje provoz nebo rozvoj 
státního, národního, komunálního nebo jiného veřejného podniku anebo lidového družstva, zejména tím, 
že nesplní nebo poruší povinnost svého povolání, zaměstnání nebo své služby anebo plnění takové 
povinnosti obchází, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok a trestem peněžitým. 2) Odnětím 
svobody na tři měsíce až tři léta a trestem peněžitým bude pachatel potrestán, je-li činem uvedeným 
v odstavci 1 mařeno nebo ztěžováno provádění nebo plnění jednotného hospodářského plánu v některém 
úseku.“  
102 § 136 zákona č. 86/1950 Sb.: „Nesplní-li soukromý podnikatel nebo ten, kdo je odpovědný za vedení 
jeho podniku, byť i z nedbalosti, závazek plynoucí z jednotného hospodářského plánu anebo z veřejných 
dodávek nebo prací, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců a trestem peněžitým.“  
103 § 138 odst. 1, 2 zákona č. 86/1950 Sb.: „1) Kdo ve zprávě, v záznamu podnikového početnictví nebo v 
obchodním záznamu, které mají sloužit k sestavování jednotného hospodářského plánu anebo ke kontrole 
jeho provádění nebo plnění, úmyslně uvede klamné údaje o podniku, bude potrestán odnětím svobody až 
na šest měsíců. 2) Odnětím svobody na tři měsíce až dvě léta bude pachatel potrestán: a) má-li čin 
uvedený v odstavci 1 za následek značnou škodu, nebo b) je-li tu jiná zvláště přitěžující okolnost.“ 
104 § 245 odst. 1, 2 zákona č. 86/1950 Sb.: „1) Kdo majetek národní nebo majetek lidového družstva 
rozkrádá tím, že: a) zmocní se věci z takového majetku v úmyslu nakládat s ní jako s vlastní, b) nakládá s 
věcí z takového majetku, která mu byla svěřena, jako s vlastní, nebo c) ke škodě takového majetku se jinak 
neoprávněně obohatí, bude potrestán odnětím svobody až na pět let. 2) Stejně bude potrestán, kdo na 
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Z důvodové zprávy k trestnímu zákonu č. 86/1950 Sb.: „Oddíl druhý chrání 

jednotný hospodářský plán, který ústava zařazuje v osmé kapitole jako součást našeho 

hospodářského řádu. Hospodářské plánování je se zřetelem k jeho významu třeba 

účinně chránit nejen proti závažným útokům přímým (§ 85), nýbrž i proti útokům 

nepřímým, po případě útokům méně závažným. Svou povahou je takovým závažným 

nepřímým útokem proti jednotnému hospodářskému plánu především tzv. černý obchod, 

zachycený v osnově jako ohrožení zásobování (§ 134). Plnění hospodářského plánu je 

však ohrožováno též mařením nebo ztěžováním provozu nebo rozvoje podniku 

socialistického sektoru. Úmyslné maření provozu nebo rozvoje takového podniku 

prostředky zvláště nebezpečnými anebo způsobení vážné poruchy v jeho činnosti bude 

postiženo těžkými tresty jako sabotáž podle § 84 nebo § 85. Avšak i maření nebo 

ztěžování provozu nebo rozvoje podniku socialistického sektoru z nedbalosti je nutné 

trestně postihnout (§ 135), podobně jako ohrožování jednotného hospodářského plánu 

z nedbalosti. Plnění hospodářského plánu je však ohrožováno i neplněním závazků 

z něho plynoucích nebo neplněním závazků plynoucích z veřejných dodávek a prací. 

Pokud by se takového jednání dopustily osoby odpovědné za vedení soukromých 

podniků nebo soukromí podnikatelé, je nutné postihnout je trestně zvláštními 

ustanoveními (§ 136). Také čistotě řízení o veřejných dodávkách a pracích je nutno 

věnovat zvýšenou pozornost. Je třeba vyloučit vše, co by mohlo objednavatele, tedy 

především podniky zde uvedené, jakkoli poškodit anebo zmařit plnění jejich úkolů (§ 

137). Základním předpokladem úspěšného plánování a zdárného plnění jednotného 

hospodářského plánu, jakož i neméně důležité kontroly tohoto plánování nebo plnění je 

pak nezkreslený obraz o majetku podniku a jeho provozu a o výsledcích tohoto provozu. 

Je proto třeba poskytnout i trestní ochranu správnosti a úplnosti zpráv, záznamů 

podnikového početnictví a obchodních záznamů, které mají sloužit těmto účelům (§ 

138). Majetek národní a majetek lidových družstev slouží všem pracujícím a tvoří 

základ socialistické výstavby. Je zdrojem stále rostoucího blahobytu všech; je proto 

povinností každého občana tento majetek chránit a o něj pečovat. Rozkrádání a 

poškozování majetku národního a majetku lidových družstev je činem pro společnost 

                                                                                                                                                                                   

majetku národním nebo na majetku lidového družstva úmyslně způsobí škodu, zejména tím, že věc z 
takového majetku zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou.“  
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zvláště nebezpečným a osnova jej proto postihuje (§§ 245, 246) přísnějšími tresty než 

činy namířené proti majetku soukromému“.105 

Podle soudobé právní nauky „t řídní nepřítel soustřeďuje svoji zločinnou 

pozornost na úspěchy naší socialistické industrialisace, snaží se desorganisovat naši 

výrobu, dopravu a distribuci a sabotážními akty rušit přechod vesnice k vyšším 

kolektivním formám hospodaření“. Děje se tak různými formami, na vesnici převážně 

v oblasti zemědělské, kde nejmasovější je neplnění stanovených dodávek vesnickými 

boháči, dochází i k nedodržování plánovaného stavu dobytka, zkrmování obilí 

dobytkem, nadměrnému hromadění zásob či nerespektování osevního plánu. „V boji 

proti vesnickému boháči a proti jeho vykořisťovatelskému vlivu na vesnici musíme 

pokračovat se stále větší ostrostí a tvrdostí. Platí-li u vesnického boháče zásada ostré 

represe, je nutno u drobného a středního rolníka používat zásady trpělivého 

přesvědčování a získávání pro vyšší formy zemědělské výroby.“ 106 

5.1.2 Zákonné předpoklady trestní praxe v oblasti další sledované 

trestné činnosti 

I trestná činnost obecného charakteru řešená v humpoleckém okrese se dotýkala 

v souladu s rozvrstvením sociálních skupin obyvatelstva v časté míře soukromých 

zemědělců a ostatních pracovníků v zemědělství, zájem bezpečnostních složek a 

prokurátora směřoval také k příslušníkům bývalé buržoazie. Z počátku bylo 

prokurátorem s oblibou využíváno ustanovení přečinu pobuřování proti republice podle 

§ 3 odst. 1107, popřípadě i přečinu šíření poplašné zprávy podle § 32 odst. 2108 zákona č. 

231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky. Po přijetí trestního zákona č. 

                                                             
105 GLOGAR, Rudolf. Trestní zákon: komentář. Autorský kolektiv za hlavní redakce Rudolfa Glogara. 
Právnický ústav ministerstva spravedlnosti. Praha: Orbis, 1958. 379-380, 604 s. 
106 ROLENC, Oldřich; MÁLEK, Alois. O socialistické spravedlnosti. Edice přednášek pro osvětové 
besedy. Praha: Vydavatelství Osvěta, 1952. 11-15 s. 
107 § 3 odst. 1 zákona č. 231/1948 Sb.: „Kdo veřejně nebo před více lidmi nebo více lidí pobuřuje proti 
republice, proti její samostatnosti, ústavní jednotnosti, její územní celistvosti nebo proti jejímu lidově 
demokratickému zřízení, její společenské nebo hospodářské soustavě nebo její národní povaze, 
zaručeným ústavou, bude potrestán pro přečin tuhým vězením od tří měsíců do tří let.“  
108 § 32 odst. 2 zákona č. 231/1948 Sb.: „Kdo rozšiřuje poplašnou zprávu, ač si mohl uvědomiti, že její 
rozšiřování je způsobilé ohroziti bezpečnost státu, brannost obyvatelstva, československou měnu, vážnost 
veřejné moci, veřejnou bezpečnost nebo veřejný pořádek anebo že se jím může způsobiti zdražování 
předmětů potřeby, překotné a hromadné koupě nebo prodeje nebo překotné a hromadné vybírání vkladů, 
bude potrestán pro přečin tuhým vězením od jednoho měsíce do jednoho roku; věděl-li však, že zpráva 
jím rozšiřovaná je nepravdivá, bude potrestán tuhým vězením od tří měsíců do tří let.“  
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86/1950 Sb. pak trestných činů pobuřování proti republice podle § 82109, útok proti 

skupinám obyvatelů podle § 117 či § 118110, šíření poplašné zprávy podle § 127 odst. 1, 

2 i podle § 128 odst. 1111 a nepřátelského jednání proti republice podle § 129112.  

Podle soudobé právní nauky „nebezpečnou a záludnou zbraní třídního nepřítele 

proti lidově demokratickému zřízení, používanou k šíření neklidu a nejistoty, 

k rozvrácení pořádků v distribuci, rozleptávání pracovní morálky a ke snižování důvěry 

v nový řád jsou verbální delikty. Skutečnost, že mezi pachateli verbálních deliktů se 

vyskytuje dělník a pracující rolník, není nijak zarážející. Při bedlivém prozkoumání 

celého případu ve všech jeho souvislostech skrývá se pravidelně za verbálním deliktem 

příslušník městské nebo vesnické buržoasie, který dělníka nebo pracujícího rolníka 

rafinovaně štve proti lidově demokratickému zřízení. Skutečný pachatel zůstává v pozadí 

a nebývá odhalen a potrestán. Je přirozené, že zcela jinak je nutno posuzovat 

subjektivně stránku trestné činnosti u příslušníků buržoasie než u dělníků nebo u 

pracujících rolníků“ . 113 

 

                                                             
109 § 82 zákona č. 86/1950 Sb.: „Kdo z nedbalosti umožňuje nebo usnadňuje šíření projevu, jímž se 
pobuřuje proti republice; proti její samostatnosti, ústavní jednotě nebo územní celistvosti anebo proti 
jejímu lidově demokratickému státnímu zřízení nebo společenskému řádu, které jsou zaručeny ústavou, 
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.“  
110 § 117 zákona č. 86/1950 Sb.: „Kdo užije proti jinému násilí nebo pohrůžky násilí nebo mu způsobí 
újmu na majetku pro jeho národnost, rasu nebo náboženství anebo pro to, že poškozený je bez vyznání 
nebo stoupencem lidově demokratického řádu, bude potrestán odnětím svobody na tři měsíce až dvě 
léta“.  § 118 odst. 1, 2, 3 zákona č. 86/1950 Sb.: „1) Kdo veřejně nebo nejméně dvě osoby popuzuje k 
násilnému nebo jinému nepřátelskému jednání proti skupině obyvatelů republiky pro jejich národnost, 
rasu nebo náboženství anebo pro to, že jsou bez vyznání nebo stoupenci lidově demokratického řádu, 
bude potrestán odnětím svobody na tři měsíce až tři léta. 2) Kdo některým způsobem uvedeným v odstavci 
1 a z některého důvodu tam uvedeného popuzuje k zášti proti skupině obyvatelů republiky, bude potrestán 
odnětím svobody na tři měsíce až dvě léta. 3) Kdo některým způsobem uvedeným v odstavci 1 a z 
některého důvodu tam uvedeného popuzuje k násilnému nebo jinému nepřátelskému jednání nebo k zášti 
proti jednotlivci, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.“  
111 § 127 odst. 1, 2 zákona č. 86/1950 Sb.: „1) Kdo způsobí, byť jen z nedbalosti, nebezpečí vážného 
znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, bude potrestán 
odnětím svobody až na šest měsíců. 2) Odnětím svobody až na jeden rok bude pachatel potrestán, 
dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 1, ač ví, že zpráva je nepravdivá“. § 128 odst. 1 zákona č. 
86/1950 Sb.: „Kdo tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, byť i z nedbalosti: a) ohrožuje bezpečnost 
republiky, brannost jejího obyvatelstva, československou měnu, bezpečnost lidí nebo majetku anebo jiný 
obecný zájem, nebo b) způsobí nebezpečí zdražování předmětů potřeby, překotných a hromadných koupí 
nebo prodejů nebo překotných a hromadných vybírání vkladů, bude potrestán odnětím svobody až na 
jeden rok.“  
112 § 129 zákona č. 86/1950 Sb.: „Kdo úmyslně ohrozí obecný zájem jednáním nepřátelským lidově 
demokratickému státnímu zřízení nebo společenskému řádu republiky, bude potrestán odnětím svobody 
na šest měsíců až dvě léta.“ 
113 ROLENC, Oldřich; MÁLEK, Alois. O socialistické spravedlnosti. Edice přednášek pro osvětové 
besedy. Praha: Vydavatelství Osvěta, 1952. 17 s. 
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5.2 Konzultace s nadřízenou složkou prokuratury a veřejnými činiteli 

Právní kvalifikaci podle popisu skutkového děje v praxi volil až prokurátor, 

neboť sborem národní bezpečnosti humpoleckého okresu mu byly trestní věci k dalšímu 

řízení předávány bez odkazu na příslušné zákonné ustanovení. O samostatnosti postupu 

okresního prokurátora při vyřizování trestních věcí však nemůže být řeči. Veškeré 

případy povinně průběžně konzultoval s přímo nadřízenou součástí prokuratury a 

v úkonech pokračoval či rozhodnutí vydával až po jejím předchozím souhlasu. Nejenže 

tak byl shora průběžně usměrňován, ale mnohdy se mu paradoxně i v obdobných 

případech dostávalo rozdílných příkazů. Ve všech stadiích trestního řízení okresní 

prokurátor navíc zjišťoval také názor místních politických činitelů. Každý krok s nimi 

předem projednával, zjišťoval jejich názory a podle výsledků své aktivity korigoval. 

Takto je pro ilustraci možno zmínit v trestní věci Jana Blažka, nar. 1894, bytem 

Koječín čp. 22 vedené na Okresní prokuratuře v Humpolci pod spisovou značkou St 

54/50 zprávu okresní prokuratury směřovanou dne 21. 2. 1950 Krajské prokuratuře 

v Jihlavě s popisem stavu zjištěného velitelstvím SNB v Herálci a nástinem obžaloby s 

popisem skutkového děje: „dne 5. 2. 1950 v Koječíně v krámě Adolfa Pavlíčka, tedy 

v místnosti přístupné veřejnosti bez omezení, kde bylo právě přítomno více lidí, kteří 

mohli jeho vyprávění postřehnouti, říkal, že někde u Plzně nebo na Šumavě došlo 

k zázraku a že lidem jedoucím v autobuse se objevila boží duha, pod níž pochodovalo 

vojsko a nad pochodujícím vojskem byla Panna Marie se zdviženou rukou, přičemž 

touto nepravdivou zprávou chtěl vznésti mezi obyvatelstvo neklid“. Nadřízená součást 

prokuratury žádána o schválení zamýšleného postupu.114  

Z odpovědi Krajské prokuratury v Jihlavě ze dne 22. 2. 1950: „Zprávu ze dne 

21. 2. 1950 St 54/50-1 béřu na vědomí s tím, aby znění nepravdivé zprávy nebylo pojato 

do enunciátu žaloby, nýbrž opsáno slovy: šířil vymyšlenou zprávu o domělém zázraku u 

Plzně nebo na Šumavě.“ 115 

V trestní věci Josefa Choutky, nar. 1893, bytem Lohenice čp. 20 vedené pod 

spisovou značkou St 61/50 dne 24. 2. 1950 okresním prokurátorem podána zpráva 

krajské prokuratuře s popisem obsahu trestního oznámení vypracovaného velitelstvím 

                                                             
114 SOA PELHŘIMOV. Zpráva okresní prokuratury: St 54/50-1. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1950. 
115 SOA PELHŘIMOV. Zpráva krajské prokuratury: Č.463/50-1. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1950. 
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SNB v Senožatech, podle něhož se jmenovaný v přítomnosti Františka Zadka a Rudolfa 

Poulíčka měl dopustit pobuřování proti republice. Oznamováno, že v souladu s názorem 

příslušných veřejných a politických činitelů prokurátor hodlá podat žalobu podle 

připojeného nástinu pro přečin pobuřování proti republice podle § 3 odst. 1 zákona č. 

231/48 Sb. Taktéž oznamuje svůj úmysl vyžádat spisy bývalého Lidového soudu 

v Kutné Hoře, v nichž bylo proti podezřelému vedeno trestní řízení v roce 1946.116  

Z odpovědi Krajské prokuratury v Jihlavě ze dne 28. 2. 1950: „Zprávu ze dne 

24. 2. 1950 St 61/50-1 béřu na vědomí. Upozorňuji však, že v tomto případě bylo možno 

zažalované výroky uvést v žalobě.“ 117 

V reakci na obsah sdělení krajské prokuratury bylo okresním prokurátorem na 

místo zamýšleného výroku žaloby, že: „dne 10. 2. 1950 v Humpolci v přítomnosti 

Františka Zadka a Rudolfa Paulíčka štvavým a nepřátelským způsobem projevil přání, 

aby se změnily politické, společenské a hospodářské poměry v československé lidově 

demokratické republice“, dne 6. 3. 1950 zažalováno u Okresního soudu v Humpolci, že: 

„dne 10. 2. 1950 v Humpolci v přítomnosti Františka Zadka a Rudolfa Paulíčka užil 

těchto výroků: Kdyby Pán Bůh všemohoucí dal, aby se to nějak obrátilo – já to 

poslouchám, a v sobotu přijdou zas štvát do toho družstva“.118 

V trestní věci Bedřicha Hojera, nar. 1887, bytem Radňov čp. 12, vedené pod 

spisovou značkou Pt 38/51 okresním prokurátorem dne 8. 5. 1951 podána zpráva 

krajské prokuratuře, kde byl jmenovaný vypodobněn jako zemědělec s polnostmi o 

výměře 34,79 ha, popírající spáchání trestné činnosti. Jeho postoj k lidově 

demokratickému zřízení je záporný, velmi špatně je hodnocen veřejnými činiteli. Za 

prvé republiky byl agrárníkem, do roku 1948 důvěrníkem národně socialistické strany. 

Po osvobození měl řízení podle malého dekretu, ale byl osvobozen. Dlouhou dobu 

vykonával funkci starosty v obci a má značný vliv na obyvatelstvo. Po spáchání 

trestného činu vzat do vazby okresní prokuratury. V jeho dřívějším trestním řízení 

vedeném pro zatajení osevní plochy byl Okresním soudem v Humpolci osvobozen. 

Skutková podstata trestných činů je podle názoru okresního prokurátora naplněna 

                                                             
116 SOA PELHŘIMOV. Zpráva okresní prokuratury: St 61/50-1. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1950. 
117 SOA PELHŘIMOV. Zpráva krajské prokuratury: Č.479/50-1. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1950. 
118 SOA PELHŘIMOV. Žaloba okresní prokuratury: St 61/50-2. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1950. 



58 

 

vzhledem k celkovému profilu obviněného, jinak by pro řešení věci bylo příslušné 

ONV. Po dohodě s příslušnými činiteli se jako úměrný trest jeví 6 měsíců odnětí 

svobody a peněžitý trest 60.000 Kčs, v případě nedobytnosti další měsíc odnětí 

svobody. Současně zaslán nástin žaloby a žádáno o schválení.119 

Dne 13. 6. 1951 krajskou prokuraturou schválen záměr okresního prokurátora, 

ale u nástinu žaloby uloženo přepracování, když na místo zamýšlené verze, že: „v 

Radňově od 1. 1. 1951 do 31. 3. 1951 jako zemědělec nesplnil příslušnou dodávkovou 

povinnost v mléce o 215 litrů a z nedodaného mléka si proti zásobovacím předpisům 

stloukal máslo a sbíral smetanu,“ má být uvedeno, že: „v době od 1. 1. 1951 do 31. 3. 

1951 v Radňově jako majitel rolnické usedlosti o výměře 34,79 ha nesplnil svou 

dodávkovou povinnost tím, že na předepsaný kontingent 4.300 l mléka nedodal 215 l 

mléka a z nedodaného mléka si proti zásobovacím předpisům sbíral smetanu a stloukal 

máslo“.120  

Poté v návaznosti na již podanou zprávu o podaném odvolání proti vydanému 

rozsudku prvního soudu okresním prokurátorem dne 29. 8. 1951 krajské prokuratuře 

předložen nástin odvolání a doplněno, že podle názoru příslušných politických činitelů 

je obviněný Hojer typem vesnického boháče, který „na oko plní své dodávkové 

povinnosti dobře, ve skutečnosti však podlamuje budování socialismu na vesnici a 

důvěru středních a drobných rolníků a dělníků na vesnici v lidově demokratický řád 

naší republiky“. Nalezené zásoby sice nevyžadují přísnějšího potrestání, postoj 

obviněného to však vyžaduje. V žalované části týkající se dodávky mléka je podle 

přípisu Horáckých mlékáren dodávka mléka překročena o 188 litrů, proto v tomto 

směru na odvolání nebude setrvávat.121 Písemně schváleno Krajskou prokuraturou v 

Jihlavě dne 4. 9. 1951.122 

V trestní věci Josefa Lešovského, nar. 1881, bytem Humpolec, Komenského 163 

vedené pod spisovou značkou Pt 106/51 dne 10. 8. 1951 okresním prokurátorem zaslána 

zpráva krajské prokuratuře s nástinem žaloby. Okresní prokurátor má v úmyslu na 

                                                             
119 SOA PELHŘIMOV. Zpráva okresní prokuratury: Pt 38/51. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1951. 
120 SOA PELHŘIMOV. Pokyn krajské prokuratury: KPt 271/51-5. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1951. 
121 SOA PELHŘIMOV. Zpráva okresní prokuratury: Pt 38/51. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1951. 
122 SOA PELHŘIMOV. Zpráva krajské prokuratury: KPt 38/51. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1951. 
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obviněného Josefa Lešovského podat žalobu pro trestný čin ohrožení jednotného 

hospodářského plánu podle § 136 tr. zákona, kterého se měl dopustit tím, že: „v 

Humpolci v roce 1951 do 24. července 1951 nezastavil plánovaný počet hovězího 

dobytka tak, že namísto předepsaných 20 dojnic měl ustájených jen 13 kusů a 

z předepsaného množství dodávky vepřového masa pro rok 1951 ve výši 3100 kg dodal 

do téhož dne pouze 104 kg“. Obviněný se necítí vinen, z vazby propuštěn se souhlasem 

příslušných činitelů ze zdravotních důvodů. Okresní prokurátor věc projednal 

s příslušnými činiteli, kteří původně zastávali názor, že se jedná o sabotáž, dodatečně 

jsou názoru, že se jedná o trestný čin podle § 136 tr. zákona. Trvají na soudním stíhání a 

přísném potrestání obviněného vzhledem k jeho třídnímu a politickému profilu, zejména 

s ohledem na jeho původ bývalého továrníka a majitele velkého hospodářství. Okresní 

prokurátor za přiměřený trest považuje odnětí svobody 3 až 4 měsíce a peněžitou 

pokutu ve výši 20.000 Kčs. Žádá o schválení postupu. Následně krajské prokuratuře 

k jejímu pokynu zaslán rozpis dodávek Josefa Lešovského, zpráva vězeňského lékaře a 

zpráva SNB.123 

Dne 1. 9. 1951 krajský prokurátor neschválil postup okresního prokurátora, žádá 

právní kvalifikaci podle § 135 odst. 2 tr. zákona pro velký rozsah nedodávek a chce 

doplnit výrok žaloby pro nesplnění plánovaného stavu vepřového dobytka. Uloženo 

znovu prohovořit s veřejnými činiteli otázku obou trestů, také propadnutí jmění a obsah 

svědeckých výpovědí podporujících obhajobu obviněného. Dále upozorňuje, že okresní 

prokurátor ve svých zprávách má vždy uvádět politický a třídní profil osob a prověřit 

obhajobu obviněného ještě před podáním žaloby.124 

Dne 25. 9. 1951 okresním prokurátorem zaslána zpráva krajské prokuratuře 

s nástinem žaloby. Prokurátor ji upravil podle § 135 odst. 2 tr. zákona, příslušní činitelé 

ji takto považují rovněž za správnější a doporučují postup podle § 47 tr. zákona 

(propadnutí jmění). K osobě obviněného podle relace SNB a zprávy příslušných 

činitelů uvedeno, že je bývalým továrníkem, který zaměstnával 100 až 120 zaměstnanců 

a míval ročně obrat již za 1. republiky přes 10 milionů Kčs. Nyní je majitelem domů čp. 

163, 162, 136, spolumajitelem domů čp. 156, 157, 158, 159 a statku o výměře 47,50 ha 

                                                             
123 SOA PELHŘIMOV. Zpráva okresní prokuratury: Pt 106/51. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1951. 
124 SOA PELHŘIMOV. Pokyn krajské prokuratury: Kpt 461/51. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1951. 



60 

 

v Humpolci, dále i chaty ve Lhoticích, okres Humpolec. Do roku 1924 byl organizován 

v národní demokracii a v roce 1948 vstoupil do KSČ, odkud byl v roce 1950 vyškrtnut. 

Nemá kladný postoj k lidově demokratickému zřízení a je odpůrcem dělnické třídy. 

Jeho zaměstnanci vypovídající v jeho prospěch jsou členy KSČ vyjma jediného. 

Krajským prokurátorem zpráva vzata na vědomí bez připomínek.125 

Dne 23. 4. 1952 okresní prokurátor k výzvě krajské prokuratury podává zprávu o 

doručení rozsudku a předkládá zamýšlený nástin odůvodnění odvolání. Vyslovuje 

názor, že soud měl Josefa Lešovského uznat vinným i podle odstavce 2 § 135 tr. 

zákona, neboť značná množství nedodaných produktů jistě ztěžovala provádění 

jednotného hospodářského plánu v úseku zemědělské výroby. Proto měl být také 

vyměřen vyšší trest odnětí svobody, ale i trest peněžitý. V předchozí zprávě sice 

zmíněno, že Lešovský již nemá takřka žádný majetek a několik posledních domů bude 

ve znárodňovacím řízení podle informací právního referenta národního podniku Sukno 

v Humpolci JUDr. Nováka v delimitačním řízení přiděleno tomuto podniku, ale i za 

tohoto stavu se okresní prokurátor domnívá, že majetkový základ obviněnému 

umožňuje zaplatit vyšší peněžitý trest. S podmíněným odsouzením u trestu odnětí 

svobody by bylo možno souhlasit, obviněný vzhledem ke svému stáří a nemoci již 

prakticky není schopen práce. Statek Lešovského je k obhospodařování převzat MNV. 

Tento případ pro dlouhou dobu projednávání není již ve veřejnosti aktuální a veřejní 

činitelé nemají na přísnějším odsouzení zájem. Prokurátor žádá schválení navrhovaného 

postupu, v čemž mu bylo vyhověno dne 25. 4. 1952.126 

V trestní věci Václava Zápotočného, nar. 1895, bytem Dudín čp. 6 vedené pod 

spisovou značkou Pt 180/52 okresním prokurátorem dne 1. 11. 1952 zaslána krajské 

prokuratuře zpráva s nástinem žaloby, současně žádáno o schválení postupu. Podle 

prokurátora Václav Zápotočný, 57 letý, hospodařící na 43 ha (8 ha z původních 51 ha 

propachtoval), i za prvé republiky zvládal práci sám, bez námezdních sil. Nyní se 

vyjadřuje, že nemůže žádné pracovní síly sehnat. Hospodářství má celkem dobře 

zavedené a v pořádku. Po roce 1945 byl nejprve členem strany národně socialistické, 

pak ještě před únorem 1948 přestoupil do KSČ, odkud byl později vyloučen. Veřejní 

činitelé mají zájem na brzkém projednání případu, neboť orgány lidosprávy po utvoření 

                                                             
125 SOA PELHŘIMOV. Zprávy okresní prokuratury: Pt 106/51. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1951. 
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JZD III. typu v Dudíně shledávají budovy Václava Zápotočného jako velmi vhodné pro 

stanici STS. Prokurátor souhlasí s názorem veřejných činitelů, očekává odsouzení 

obviněného s trestem 1 roku odnětí svobody, propadnutím jmění, zákazem pobytu, 

ztrátou čestných práv občanských a samozřejmě i s trestem peněžitým. Plánováno 

podání žaloby pro trestný čin ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 

odst. 1, 2 tr. zákona pro jednání, podle něhož Václav Zápotočný: „v Dudíně v r. 1952 

při výmlatu o žních nepostaral se jako zodpovědný vedoucí hospodářství o řádné 

seřízení mlátičky, kterou také nepřezkoušel, takže došlo k tomu, že značné množství obilí 

zůstalo nevymláceno ve slámě a dále že v tomto roce, v prvých třech čtvrtletích, bez 

náležitého odůvodnění nesplnil předepsanou dodávku žita, lněného semene, jetele, 

lněných stonků, hovězího masa, vepřového masa, vajec a drůbeže“.127 

Dne 6. 11. 1952 krajský prokurátor souhlasí se záměrem okresního prokurátora, 

podle jeho názoru má být stíhání navíc vedeno i pro nedodržení plánovaného stavu 

hovězího dobytka a nemá být stíhána nedodávka vajec, neboť nebylo vyvráceno, že 

nosnice hynuly na tuberkulózu. Upozorňuje na nesprávný údaj o celkové výměře 

hospodářství, očekávaný trest se jeví jako mírný.128 

V trestní věci Bedřicha Hojera, nar. 1887, bytem Radňov čp. 12 vedené pod 

spisovou značkou Pt 195/52 okresním prokurátorem dne 5. 11. 1952 podána zpráva 

krajské prokuratuře, zaslán nástin žaloby a vyžádáno schválení postupu. Okresní 

prokurátor zamýšlel na Bedřicha Hojera podat žalobu pro trestný čin ohrožení 

jednotného hospodářského plánu podle § 135 odst. 1, 2 tr. zákona, kterého se měl 

dopustit tím, že: „v Radňově v r. 1952 v prvých třech čtvrtletích bezdůvodně nesplnil 

předepsanou dodávku mléka, drůbeže, lněného semene a stonků, máku, směsky a 

jetelového semene, při čemž si také nezastavil předepsaný počet dojnic“. Bedřich Hojer 

podle zprávy hospodaří na celkové výměře 34,79 ha, z toho 24,94 ha orné půdy. Oženil 

se s dcerou velkého zemědělce, již jako devatenáctiletý byl zvolen starostou v obci, 

funkci zastával i za okupace a po roce 1945, kdy byl zvolen předsedou MNV. Teprve po 

roce 1948 byl jeho vliv formálně zlomen, i když nadále ovlivňuje všechny zemědělce. 

V loňském roce bylo proti němu vedeno trestní řízení, během něhož však všechny 

                                                             
127 SOA PELHŘIMOV. Zpráva okresní prokuratury: Pt 180/52. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1952. 
128 SOA PELHŘIMOV. Zpráva krajské prokuratury: KPt 1148/52. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1952. 
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dodávky splnil. Nyní má také téměř všechny dodávky stoprocentně splněny, podle 

názoru SNB je tomu díky přispění ostatních zemědělců. Bedřich Hojer je schopný a 

chytrý člověk, hospodářství má v celkem dobrém stavu, hospodaří se svými dětmi. Byl 

příslušníkem strany agrární, po okupaci národně socialistické. Nedodávky nejsou velké, 

jde v podstatě pouze o mléko a vepřové maso. Přesto je podle prokurátora činnost 

obviněného tak společensky nebezpečná, že vyžaduje soudní projednání. Stejného 

názoru jsou i příslušní veřejní činitelé. „Vliv Hojerův v Radňově je totiž takový, že by 

bez zlomení jeho vlivu nebylo možno dospěti k socializaci této obce.“ Jako trest je 

očekáváno odnětí svobody na 15 měsíců, propadnutí jmění, zákaz pobytu, ztráta 

četných práv občanských a trest peněžitý.129 

Dne 12. 11. 1952 krajským prokurátorem schválen zamýšlený postup, žádáno 

ale o zahrnutí v žalobě i nedodávky 2 q olejnin a 65 kg krmných luštěnin. Nutno ověřit 

výši dodávkového předpisu u jetelového semena, zda tento předpis měl vůbec stanoven, 

neboť v přehledu plnomocníka není zahrnut. Podle výsledku je třeba upravit žalobu.130 

V trestní věci Josefa Honzla, nar. 1891, bytem Komorovice čp. 8 vedené pod 

spisovou značkou Pt 221/52 okresní prokurátor dne 30. 12. 1952 vyrozumívá krajskou 

prokuraturu o převzetí trestního oznámení na Josefa Honzla, hodlá jej stíhat pro trestný 

čin podle § 135 odst. 1, 2 tr. zákona a žádá o schválení postupu. Veřejnými činiteli bylo 

okresnímu prokurátorovi sděleno, že se nejedná o sabotéra, ale starého člověka, jenž 

všechno dělá postaru. I dříve do hospodářství zděděném po rodičích (nyní vlastněném 

z poloviny manželkou) nic neinvestoval, takže nemohl počítat s lepšími výsledky. 

Veřejní činitelé jsou přesto názoru, že v případě větší snahy by dodávky mohl splnit. Za 

nedodávky z roku 1951 byl již postižen ONV v Humpolci. Podle názoru veřejných 

činitelů je na místě likvidace jeho hospodářství, okresní prokurátor tedy shledává 

podmínky k trestu propadnutí jmění. Honzl i manželka jsou staří, proto není třeba 

navrhovat zákaz pobytu, trest odnětí svobody očekává ve výměře jednoho roku, dále 

přiměřený peněžitý trest a vyslovení ztráty čestných práv občanských. Veřejní činitelé 

s tímto postupem souhlasí.131 

                                                             
129 SOA PELHŘIMOV. Zpráva okresní prokuratury: Pt 195/52. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1952. 
130 SOA PELHŘIMOV. Zpráva krajské prokuratury: KPt 1124/52. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1952. 
131 SOA PELHŘIMOV. Zpráva okresní prokuratury: Pt 221/52. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1952. 
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Dne 8. 1. 1953 krajskou prokuraturou namítáno, že nedodávka ovsa byla 

vyrovnána předáním ječmene, jinak jsou nedodávky zjištěny k počátku prosince 1952, 

což mohlo být ještě sníženo náhradním plněním. Proto je třeba prošetřit skutečný stav 

nedodávek ke konci roku. Nedodržení plánovaného zástavu dobytka je třeba pojmout do 

žaloby. V odůvodnění žaloby musí motiv trestné činnosti vyznívat v nepřátelství 

k lidově-demokratickému řádu.132 

Dne 28. 4. 1953 krajský prokurátor písemně odsouhlasil záměr okresního 

prokurátora na zpětvzetí odvolání. Okresní prokurátor podle svého předchozího 

vyjádření podal odvolání do rozsudku bez bližšího odůvodnění k vyslovení názoru 

krajské prokuratury, avšak vina a trest byly rozhodnuty podle očekávání, srozuměni 

jsou i veřejní činitelé.133  

5.3 Výpovědi a obhajoba obviněných 

5.3.1 Výslechy obviněných 

Postup vedení výslechu s osobou, s níž bylo zacházeno jako s pachatelem 

trestného činu, vycházel ve sledovaných případech podle typu stadia trestního řízení 

formálně nejprve z ust. § 76 odst. 1 zákona č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním 

(dále trestního řádu), kdy orgány národní bezpečnosti mohly při vyhledávání 

vyslechnout každého, kdo by mohl přispět k objasnění skutečností závažných pro 

zjištění trestného činu. Pokud věc již nebyla takto dostatečně vysvětlena, následovalo 

v souladu s ust. § 77 trestního řádu vyšetřování vedené prokurátorem, včetně výslechu 

obviněného v návaznosti na ust. § 78 trestního řádu134. Přitom provedení jednotlivých 

vyšetřovacích úkonů mohl prokurátor podle § 84 odst. 2 trestního řádu nařídit orgánům 

povolaným k vyhledávání, což se v praxi humpoleckého okresu pravidelně využívalo. 

                                                             
132 SOA PELHŘIMOV. Zpráva krajské prokuratury: KPt 11/53. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1952. 
133 SOA PELHŘIMOV. Zpráva krajské prokuratury: KPt 11/53. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 
1952. 
134 § 78 zákona č. 87/1950 Sb.: „Za vyšetřování učiní prokurátor vše, co je nutné k zabezpečení 
úspěšného provedení trestního řízení; za tím účelem především a) sbírá důkazy o skutečnostech důležitých 
pro rozhodnutí soudu, ať již svědčí v neprospěch obviněného či v jeho prospěch, zejména vyslýchá 
obviněného a svědky, b) pečuje o to, aby obviněný mohl být postaven před soud a aby nemařil trestní 
řízení, zejména rozhoduje o vazbě, c) zajišťuje výkon trestu a ochranných opatření, k nimž by mohlo dojít, 
d) zajišťuje uspokojení nároků poškozeného vzešlých z trestného činu.“   
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Orgány sboru národní bezpečnosti byly obecně uvnitř resortu utajeně 

instruovány k náležité pozornosti při vedení výslechu pachatele. Důkazní situace i 

v případě doznání měla být sice ověřena a podpořena dalšími důkazy, při popření viny 

však usvědčení pachatele a objasnění činu znamenalo „zvětšenou námahu“. Před 

protokolovaným výslechem, prakticky ihned při prvotním kontaktování pachatele, měl 

být proveden tzv. informativní výslech. K dalším zásadám patřilo: „P řed přikročením 

k hlavnímu výslechu nejdříve zjistit rodná data obviněného a rozmluvou s ním získat 

všechny okolnosti, podle kterých lze provést jeho typisace, vysvětlit motiv jeho činnosti 

atd. Sem patří stručný životopis, z něhož by vysvítal jeho třídní původ, prostředí ve 

kterém žil a pracoval a které na něho působilo, jaká byla jeho výchova apod. Potom se 

nechá obviněný vypravovat to, co chce sám říci. Při tom usměrňovat rytmus jeho 

výpovědi tak, aby se nemohl rozmýšlet a aby musel mluvit bezprostředně. Pokud se drží 

věci, otázky se nekladou, ani jeho výpověď není usměrňována, nedopustí se však žádné 

odbíhání. Bedlivě se sleduje jeho výraz, jakož i to, co ve své výpovědi zdůrazňuje, co jen 

letmo přechází a co zamlčuje. To ukáže a přiblíží směr zásad obhajoby i jeho slabiny. 

V určitých případech je možno provést výslech, který provádí několik vyslýchajících 

orgánů současně s rychlým a neočekávaným spádem otázek z několika stran, aby byla 

rozvrácena duševní rovnováha vyslýchaného a jeho schopnost logicky spřádat 

obranu“.135 Naopak právnická obec, počínaje posluchači právnických fakult, je sice 

nabádána k objektivnosti při výslechu obviněného, přísnému dodržování trestního řádu, 

přezkoumávání obsahu výpovědi, připravenosti a cílevědomosti postupu, ale i zde chybí 

jakákoliv zmínka o povinnosti poučit obviněného před výslechem o jeho právech. 

Stejně podrobně je rozebírána problematika doznání a popírání viny.136 

Samotný výslech obviněného byl poměřován ustanovením § 93 a násl. trestního 

řádu, když na počátku mu byl označen trestný čin, z něhož je obviněn, měl být 

                                                             
135 NĚMEC, Bohuslav. Základy kriminalistiky. Ministerstvo vnitra, Hlavní správa veřejné bezpečnosti. 
Praha: Naše vojsko, tiskárna, národní podnik, 1954. 315-316 s. Pozn. publikace byla vydána jako učební 
pomůcka s upozorněním: „Tato učební pomůcka je určena pro vnitřní služební potřebu ministerstva 
vnitra. Jako taková nesmí být darována, ani rozmnožována, nemůže být půjčována nezúčastněným 
osobám, nemohou být pořizovány ani výpisky a studiem získané poznatky nesmí být rozšiřovány mimo 
okruh pracovníků ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti a generální prokuratury“. 
136 NĚMEC, Bohuslav. Nástin kriminalistiky. Část I. Učební texty vysokých škol. Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, 1957. 242-255 s. 
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seznámen se zákonnými právy137, včetně polehčujících účinků doznání, k němuž však, 

stejně jako k podání výpovědi, neměl být žádným způsobem donucován (§ 94 odst. 1 

trestního řádu). Vedení výslechu obviněného před soudem při hlavním líčení bylo 

trestním řádem blíže rozvedeno v ust. § 150 a následujících. 

Soudobá právní nauka upozorňuje, že obviněný sice může podat „nejvěrnější 

zprávy“ o projednávané věci, nicméně s jeho výpovědí je spojen osobní zájem na 

výsledku řízení a obsah může být prostředkem obhajoby, což zpravidla neplatí u 

výpovědi svědků a znalců. Nejen případné snahy o vyvinění, ale naopak i doznání proto 

měly být přezkoumány a prověřeny k dosažení účelu „zjistit objektivní pravdu“. 

Zákonné pravidlo v tomto směru zavedlo až ustanovení nového trestního řádu, podle 

něhož „doznání obviněného nezbavuje vyslýchajícího povinnosti přezkoumat a všemi 

dosažitelnými důkazy ověřit všechny okolnosti případu“ (§ 102 odst. 2 zákona č. 

64/1956 Sb.), které sice v předchozí právní úpravě chybělo, mělo být ale vyvozováno 

z užívaných zásad dokazování. Zmíněný zákaz donucovat obviněného k podání 

výpovědi a doznání nebyl právní naukou blíže komentován, ale z odkazu literatury na 

toto zákonné ustanovení shodně uvedené v obou zmíněných procesních předpisech se 

nechá vyvozovat možnost odmítnutí výpovědi obviněným. Právní teorie ji buď 

považovala za samozřejmost, či se obávala takové stanovisko přímo vyslovit.138 Spíše 

se ale snaží vyvolat dojem samozřejmosti, když podle ní „trestní řád pochopitelně 

nestanoví povinnost obviněného vypovídat při výslechu, ani jej nestíhá - pro případ 

nepravdivých výpovědí - hrozbou trestu“. V absenci jakéhokoliv donucování 

obviněného k doznání přitom shledává základní předpoklad ke zjištění „úplného a 

jasného obrazu skutečností závažných pro trestní řízení“. Výše zmíněné 

upřednostňování svědeckých výpovědí je odůvodňováno takto: „Svědek – živý člověk 

vysoké duševní úrovně, který dobře chápe svou úlohu a svou povinnost ke své 

společnosti a státu – je spolehlivou oporou vskutku objektivního a vědecky 

organisovaného vyšetřování. Toto stanovisko k svědeckému důkazu je zcela na místě. 

Socialistický stát vychovává lidi tak vysoké úrovně a může proto jejich výpovědím 

přiznávat takovou váhu. Socialistický stát vychovává občany k uvědomění o tom, že 

                                                             
137 § 41 odst. 1 zákona č. 87/1950 Sb.: „Obviněnému musí být poskytnuta možnost, aby se vyjádřil o 
skutečnostech, které se mu dávají za vinu, a k důkazům o nich, aby uvedl všechny okolnosti a důkazy, 
které slouží k jeho obhajobě, aby činil návrhy a zvolil si obhájce.“ 
138 SOLNAŘ, Vladimír. Československé trestní řízení. Kolektiv pracovníků za řízení Vladimíra Solnaře. 
Právnický ústav ministerstva spravedlnosti. Praha: Orbis, 1958. 157-160 s. 
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svou pravdivou svědeckou výpovědí napomáhají k splnění účelu spravedlivého 

socialistického soudnictví“.139 

Výslechy osob, proti nimž na humpoleckém okrese trestní řízení směřovalo, 

byly ve stadiu vyhledávání opatřovány příslušníky sboru národní bezpečnosti ve všech 

případech. V této fázi nebylo přiznáváno právo odmítnutí výpovědi, protokoly nenesou 

vůbec žádné poučení o zákonných ustanoveních, nejvýše výzvu k podání pravdy. 

Pravidelně tedy výslechy vyústily v podání a zaznamenání výpovědi. Po takto 

opatřeném vysvětlení již i výpovědi v postavení obviněných byly pravidelně podávány a 

zopakovány, případně ještě doplněny. Z předtisků protokolu o výslechu obviněného 

Okresní prokuratury v Humpolci plyne, že došlo alespoň k formálnímu poučení plnou 

citací ust. § 93 trestního řádu140, obsah ustanovení § 94 odst. 1 trestního řádu141 však 

zůstával zamlčen. Ani obvinění tedy nebyli seznámeni s možností odmítnutí výpovědi, 

kterou lze podle mého názoru dovozovat již i jazykovým výkladem. Obviněný byl 

humpoleckým prokurátorem k podání výpovědi nad rámec zákona navíc instruován i 

zavádějícím doplňkem poučení na předtisku protokolu: „obviněný byl napomenut, aby 

mluvil pravdu...“142 Ve všech fázích přípravného řízení bylo pod vedením 

humpoleckého prokurátora s pachatelem trestného činu v návaznosti na obecnou 

metodiku vedení výslechu, ale v rozporu s obsahem procesního právního předpisu, 

zacházeno jako s osobou povinnou podat výpověď. Ve zjevném úmyslu ulehčit si 

budoucí průběh dokazování byl výslech cíleně směřován k doznání obviněného, jež 

bylo zcela, či alespoň částečně, povětšinou podáváno. Bylo-li docíleno úplného 

přiznání, byl spis formálně doplněn už povětšinou jen listinnými zprávami (např. 

předpisem dodávek), popřípadě nepřímým svědectvím. Právní naukou proklamovaná 

snaha o zjištění materiální pravdy tak zůstávala praxi utajena. Jako doznání přitom bylo 

posuzováno i přiznání s výhradou, například o nesplnění předepsané dávky 

vysvětlované objektivní nemožností splnění povinnosti. I v případě popření viny si 

                                                             
139 SOLNAŘ, Vladimír. Trestní řízení (Nástin učebnice). Kolektiv pracovníků za řízení Vladimíra 
Solnaře. Učební texty vysokých škol. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1956. 142-148, 190 s. 
140 § 93 zákona č. 87/1950 Sb.: „Na počátku výslechu označí prokurátor obviněnému trestný čin, ze 
kterého je obviněn. Vyzve ho, aby se k obvinění podrobně vyjádřil, zejména aby souvisle vylíčil 
skutečnosti, které jsou předmětem obvinění, aby uvedl okolnosti, které zeslabují nebo vyvracejí podezření 
vůči němu, a aby nabídl důkazy o nich. Zároveň obviněného upozorní na polehčující okolnost doznání.“ 
141  § 94 odst. 1 zákona č. 87/1950 Sb.: „Výslech se koná tak, aby podal pokud možno úplný a jasný obraz 
skutečností závažných pro trestní řízení. K výpovědi nebo k doznání nesmí být obviněný žádným způsobem 
donucován.“ 
142 SOA PELHŘIMOV. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1950-56. 
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prokurátor s důkazním stavem těžkou hlavu nedělal. Jeho ústředním zájmem bylo 

zjišťování třídního zařazení a poměru k lidově demokratickému řádu.  

Formálně se zápisy výpovědí pořízených na humpoleckém okrese u různých 

osob velmi podobají. Ačkoliv je mnohdy výpověď vyslýchaného stylizována v přímé 

řeči, lze oprávněně pochybovat, že by se jednalo skutečně o jeho slova.  

František Zeman, nar. 1898 měl podle protokolu ze dne 3. 8. 1953 na VB 

v Humpolci ke své osobě doslova uvést: „Jsem jedním ze 7 dětí obuvnického 

pomocníka, který námezdně pracoval. Vlastnil obytný domek a jinak byl nemajetný. Já 

sám po dobu školní docházky byl jsem vychováván v domě svých rodičů. Po jejím 

ukončení jsem pak vypomáhal svému otci v obuvnictví, neb si donášel práci do svého 

domu. Takto jsem vypomáhal po dobu asi 3 let, načež jsem přijal zaměstnání jako 

čeledín, kde jsem setrval až do nástupu vojenské presenční služby. Na vojně jsem celkem 

5 roků a když jsem se vrátil, pracoval jsem jako havíř v uhelných dolech v Mostě. V roce 

1925 jsem se pak oženil s dcerou dělníka a založil svojí vlastní domácnost. V té době 

jsem přijal zaměstnání jako stavební dělník a v tomto zaměstnání jsem setrval až do 

roku 1942, kdy jsem se svojí manželkou zakoupil hospodářskou usedlost s výměrou 16 

ha polí, při čemž byl též mlýn, ale nebyl a není dosud provozu schopný. Tuto usedlost 

jsem tehdy neplatil, nýbrž převzal jsem na hospodářství váznoucí dluh v částce 100.000 

Kčs a výměnek pro dvě osoby. Na uvedený dluh mám podle staré měny splatiti v záložně 

as 40.000 Kčs ve staré měně. V roce 1945 jsem při svém hospodářství začal se stavbou 

pily a v roce 1947 jsem měl postaven jeden katr na řezání. Zažádal jsem o povolení 

živnosti, bylo mi vyhověno a po dobu 3 let jsem pak provozoval pilařskou živnost. 

Obchodní řemeslo jsem však neměl. Cizích pracovních sil jsem nikdy při svém 

hospodaření neb při řezání dřeva nezaměstnával, nýbrž toto jsem prováděl s příslušníky 

své rodiny. Pokud se týče politické příslušnosti, nebyl jsem v době první republiky 

organisován v žádné politické straně a rovněž v době nesvobody nebyl jsem nijak 

politicky činným. V roce 1945 vstoupil jsem do strany KSČ, kde jsem setrval až do roku 

1949. V roce 1948 jsem zastával předsedu AVNF. V roce 1949 při prováděných 

prověrkách předal jsem stranickou legitimaci předsedovi této strany za účelem nalepení 

prověřovací známky a od té doby jsem legitimaci zpět neobdržel a já jsem se pak o ní 
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také později přestal zajímati a v důsledku toho jsem toto členství ztratil. Nyní nejsem u 

žádné politické strany organisován“. 143 

Ze stylizace i samotného textu lze jednoznačně identifikovat slohovou práci 

vyslýchajícího, nikoliv výpověď vyslýchaného. 

Nad rámec doporučený soudobou právní naukou, podle níž měl vyslýchající na 

počátku výslechu zjistit totožnost, osobní, rodinné, majetkové, výdělkové poměry a 

předchozí tresty obviněného,144 byly při humpolecké praxi v souladu s vnitřními 

instrukcemi bezpečnostních složek a nadřízených součástí prokuratury pravidelně 

zjišťovány i politické poměry vyslýchaného, včetně politické minulosti. Zápis 

podávaných informací, přestože postrádá kladení otázek, odráží zájem vyslýchajícího na 

třídním zařazení vyslýchaného a vystopování veškerých negativ jeho minulosti 

využitelných z pohledu komunistického režimu.  

Například u Jana Smrčky, nar. 1902 při výslechu dne 30. 5. 1951 k osobě 

uvedeno, že pochází ze soukenické rodiny, otec měl přádelnu a tkalcovnu. Jan Smrčka 

s bratrem a matkou společně v roce 1930 koupili bývalé Beckovy továrny a podnik 

zvelebili. Ze začátku si bral pro svou potřebu pouze 450 Kčs týdně, pak 5.000 Kčs 

měsíčně, za okupace a poté 7.000 Kčs měsíčně. Jinak všechny finance šly do dalšího 

podnikání. Začínali se 30 zaměstnanci, před znárodněním měli asi 150 zaměstnanců. 

Továrnu předal 28. února 1948. Po znárodnění byl zaměstnán ve svém bývalém 

podniku jako technický úředník a pobíral plat 9.250 Kčs. Po roce byl přeřazen v témže 

podniku, nyní Sukno n.p., do jiného závodu. 145  

U Aloise Kopeckého, nar. 1894 při výslechu dne 5. 5. 1952 k osobě uvedeno, že 

v roce 1922 převzal hospodářství o výměře 21,41 ha zemědělské půdy a 4 ha lesa od 

svého tchána, pracuje na něm s manželkou a synem, jenž není zcela zdráv. V době první 

republiky byl členem lidové strany, v roce 1946 vstoupil do KSČ, v roce 1948 byl při 

prověrce převeden do stavu kandidátů, s tím nesouhlasil, byl proto vyškrtnut. Za první 

republiky zaměstnával tři děvečky a jednoho čeledína, v době špičkových prací najímal 

zemědělské dělníky ze vsi. Po roce 1945 zůstal na hospodářství bez pracovních sil. 146 

                                                             
143 SOA PELHŘIMOV. Dozorový spis: Pt 146/53. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1953. 
144 SOLNAŘ, Vladimír. Trestní řízení (Nástin učebnice). Kolektiv pracovníků za řízení Vladimíra 
Solnaře. Učební texty vysokých škol. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1956. 146 s. 
145 SOA PELHŘIMOV. Dozorový spis: Pt 30/51. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1951. 
146 SOA PELHŘIMOV. Dozorový spis: Pt 89/52. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1952. 
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U Josefa Kazdy, nar. 1884 při výslechu dne 8. 7. 1952 k osobě uvedeno, že 

vlastní hospodářství o výměře 19,60 ha zděděné po otci. Za první republiky 

zaměstnával jednoho kočího a služku, v době okupace dvě služebné, kočího a pasáka. 

Nebyl nikde organizován, po osvobození vstoupil do lidové strany a vykonával funkci 

předsedy ve Zbinohách. Do února 1948 byl členem MNV a člen představenstva 

kampeličky, odkud byl pak vyloučen. 147 

U Josefa Honzla, nar. 1891 při výslechu dne 23. 10. 1952 k osobě uvedeno, že 

pochází z rodiny zemědělce o výměře 19,97 ha polností, v roce 1930 se oženil a převzal 

hospodářství, které se svou manželkou obhospodařuje. Za první republiky byl 

organizován v lidové straně, za okupace členem Národního souručenství. V letech 1945 

až 1948 byl opět členem strany lidové, nyní je bez politické příslušnosti. Do roku 1948 

na svém hospodářství zaměstnával dvě pracovní síly, služku a čeledína. V sezonních 

pracích zaměstnával další pracovníky z řad místních zemědělců. 148 

U Bohumila Vondry, nar. 1899 při výslechu dne 1. 7. 1953 k osobě uvedeno, že 

hospodářství o 16,50 ha převzal v roce 1928 po svých rodičích a hospodaří na něm 

samostatně se svou rodinou. V letech 1932 až 1934 zaměstnával služebnou děvečku, 

další pracovníky nikdy nezaměstnával. Při žňových pracích a sběru brambor mu 

pomáhali místní malozemědělci, kterým platil hotově, či jim vypomohl koňským 

potahem. Za první republiky byl členem lidové strany, od protektorátu není nikde 

organizován, ale sympatizuje s lidovou stranou. 149 

U Bořivoje Daňka, nar. 1904 při výslechu dne 26. 10. 1954 k osobě uvedeno, že 

po rodičích obhospodařuje výměru 23 ha. Až do roku 1945 vždy zaměstnával kočího a 

služku. Pak mu na práci byli přiděleni Němci a od jejich odsunu na hospodářství pracuje 

sám s manželkou a dětmi. Za první republiky byl organizován v agrární straně, v době 

okupace nebyl politicky činný. V roce 1945 vstoupil do strany lidové a za tuto stranu 

zastával funkci předsedy MNV, v roce 1949 se této funkce vzdal. V roce 1948 vstoupil 

do KSČ, odkud byl v roce 1950 jako kulak vyškrtnut. 150 

U Stanislava Holendy, nar. 1902 při výslechu dne 7. 9. 1955 k osobě uvedeno, 

že pochází z rodiny velkého zemědělce, po vychození měšťanské školy studoval 

                                                             
147 SOA PELHŘIMOV. Dozorový spis: Pt 127/52. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1952. 
148 SOA PELHŘIMOV. Dozorový spis: Pt 221/52. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1952. 
149 SOA PELHŘIMOV. Dozorový spis: Pt 125/53. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1953. 
150 SOA PELHŘIMOV. Dozorový spis: Pt 157/54. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1954. 
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umělecko-průmyslovou školu na zpracování kovů, pak do roku 1933 pracoval jako 

dělník a dílovedoucí v různých průmyslových závodech. Poté převzal hospodářství po 

otci, protože onemocněl nejstarší bratr, jenž měl původně hospodářství převzít. Za první 

republiky a až do osvobození byl členem obecního zastupitelstva za republikánskou 

stranu. Pak vstoupil do strany národních socialistů a byl předsedou Jednotného svazu 

českých zemědělců v Miletíně. Od února 1948 nemá žádné funkce. 151 

U Františka Vondráčka, nar. 1903 při výslechu dne 12. 9. 1956 k osobě uvedeno, 

že pochází z rodiny středního zemědělce, jako nejstarší sourozenec po smrti otce 

hospodářství převzal. První manželka mu zemřela v roce 1940, má s ní tři děti, s druhou 

manželkou má jedno dítě. Soukromě hospodaří, neboť v obci není JZD. Za první 

republiky sympatizoval s lidovou stranou, kam vstoupil až po okupaci, žádné veřejné 

funkce nevykonával. Je jen předsedou Lidové myslivecké společnosti v Hrozněticích. 

Žádné pracovní síly nezaměstnával, do roku 1946 mu vypomáhal bratr, ve špičkových 

pracích mu vypomáhají sousedé. Nyní pracuje s manželkou a dospělými synem a 

dcerou. Pouze za okupace, po smrti manželky, byl nucen najmout jednu služebnou.152 

Výslechy obviněných v části popisující  projednávané činy mnohdy v rozporu 

s tvrzením výroku žaloby a rozsudku zaznamenávaly objektivní okolnosti, které vinu 

zeslabovaly či vylučovaly. To formálně koresponduje s názorem soudobé právní nauky, 

podle níž po sdělení obviněnému z jakého trestného činu je obviněn, má být vyzván 

k souvislému vylíčení skutečností, které se činu týkají, vymezení okolností vinu 

zeslabující či vyvracející, a má být upozorněn na polehčující okolnost doznání. 

K případné možnosti nevypovídat však právní teorie i humpolecká praxe svorně mlčí.153 

Stíhaní zemědělci se povětšinou hájili odkazem na reálně existující důvody. 

Převládaly nedostatek pracovních sil a financí, nesplnitelná výše dodávkové povinnosti, 

neúroda a přírodní živel, nedostatek krmiva, nemoci a úhyn zvířat a nedobrovolná 

výměna pozemků po jejich scelování154.  

                                                             
151 SOA PELHŘIMOV. Dozorový spis: Pt 78/55. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1955. 
152 SOA PELHŘIMOV. Dozorový spis: Pt 59/56. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1956. 
153 SOLNAŘ, Vladimír. Trestní řízení (Nástin učebnice). Kolektiv pracovníků za řízení Vladimíra 
Solnaře. Učební texty vysokých škol. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1956. 146-147 s. 
154 Viz ust. § 1 zákona č. 47/1948 Sb., o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků 
(scelovací zákon):„...scelování rozdrobených a rozptýlených pozemků, dělení a úprava správy i užívání 
pozemků společenských, zaokrouhlování pozemků a lesů, odstraňování cizích pozemků a vyrovnávání 
hranic, jakož i kultivace horských planin, se všemi s tím organicky souvisícími technickými úpravami, 
pokud je jich třeba k řádnému provedení těchto pozemkových úprav a pokud se výsledky těchto 
pozemkových úprav zvýší životní úroveň zemědělského lidu a lépe zajistí výživa veškerého obyvatelstva.“ 
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Příkladmo Alois Kopecký, nar. 1894 dne 5. 5. a 4. 6. 1952 ohledně dodávkové 

povinnosti vypověděl, že po převzetí tchánova hospodářství o výměře 21,41 ha 

zemědělské půdy a 4 ha lesa pracuje na něm s manželkou a synem, jenž není zcela 

zdráv. Po roce 1945 zůstal na hospodářství bez pracovních sil, předtím zaměstnával tři 

děvečky a čeledína. Do roku 1950 plnil dodávky dobře, v obilí překračoval. V roce 

1950 mu vyhynula prasata na obrnu, proto nedodal asi 200 kg vepřového masa a dále 

asi 240 litrů mléka. Byl potrestán pokutou 50.000 Kčs, kterou zaplatil, dále pokutou 

7.500 Kčs za nedodržení osevní plochy, tu také zaplatil. V roce 1951 v důsledku obrny 

prasat nedodal stejné množství vepřového masa a pro onemocnění krav nesplnil mléko. 

Byl potrestán pokutou 80.000 Kčs, kterou zatím nezaplatil, nemá peníze a odvolal se. 

V prvním čtvrtletí 1952 měl předpis 3.000 litrů mléka, splnil 1.166 litrů. Má pouze 

sedm krav, jednu musel dodat na jatka. Navíc jsou tři vysokobřezí, jedna je po prvním 

teleti, takže dojí málo. Krávy celkově dojí málo pro nedostatek jadrných krmiv. Vejce 

nedodal proto, že slepice nenesly, dodá je ale do konce roku. Hovězí maso sice 

v prvním čtvrtletí v objemu 420 kg nedodal, učinil tak ale v dubnu dodávkou krávy o 

váze 638 kg. S prodejem čekal na prohlídku veterinářem. 1,01 ha orné půdy zatajil 

proto, aby mohl snadněji plnit dodávky a získat i obilí pro sebe. Hlásil větší výměru 

sadu, neplodné půdy. 155 

František Zeman, nar. 1898 dne 8. 8. a 15. 9. 1952 k dodávkové povinnosti 

uvedl, že o vyšší povinnosti dodávky vajec nevěděl, přitom slepic má málo. Vepřové 

maso nemohl splnit z důvodu úhynu prasat na obrnu, hovězí dobytek není dorostlý, 

mléko nedodal pro březost krav. Na práci je sám s manželkou, na hospodářství má dluh 

kolem 60.000 Kčs a spořitelna mu na jeho splácení zadržuje všechny došlé peníze. 

Peněz se mu nedostává, neboť mu v roce 1950 byla odebrána živnost na provozování 

pily. Po zadržení příslušníky VB na základě soudního příkazu k zatčení vypověděl 

František Zeman dne 30. 7. 1953, že v prosinci 1952 mu zemřel syn, on sám pak 

v rozrušení z jeho úmrtí a ve strachu z trestu, který očekával v řízení pro neplnění 

dodávek, uprchl z domova. Navíc si měl odpykávat roční trest odnětí svobody uložený 

ONV. Pistoli, kterou měl při zatčení u sebe, by proti bezpečnosti nepoužil, měl ji z roku 

1945 od jednoho Rusa, bez zbrojního pasu. Malorážka byla jeho syna, o bubínkovém 

revolveru nalezeném při domovní prohlídce nic neví. Dne 3. 8. 1953 doplnil ke svému 
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útěku z místa bydliště, že se bál trestu odnětí svobody. V prosinci 1952 opustil svůj byt 

a potuloval se po lesích, případně přespával u známých v Humpolci a Ledči nad 

Sázavou. Nikomu ale neuvedl, že je stíhán. Vracel se i do bytu v Senožatech, kde až do 

dubna 1953 přespával, na den chodil pryč. V létě přespával venku v sušáku sena, kde 

byl zadržen. Přes den manželce pomáhal kosit obilí. Dalekohled měl pro lepší přehled o 

vzdálených osobách, pistoli měl u sebe jen na obranu před psy a lovil divoké králíky, 

celkem 6 kusů. Dostal ji v roce 1945 od ruského vojína výměnou za likér. Rozhodně ji 

neměl k použití proti příslušníkům VB či jiným osobám. Malorážka byla majetkem 

zemřelého syna, stejně jako domácky vyrobená dýka. Náboje do loveckých pušek mu 

zbyly poté, co musel podle příkazu ONV v Humpolci v roce 1950 či 1951 odevzdat 

lovecké zbraně a byl mu odebrán zbrojní průkaz. O bubínkovém revolveru vůbec 

nevěděl, že se u nich nacházel. 156  

Bohumil Vondra, nar. 1899 dne 1. 7. 1953 k věci vypověděl, že předepsané 

dodávky vždy splnil beze zbytku, pouze za rok 1952 pro neúrodu nedodal 70 q 

brambor. V důsledku hospodářsko-technické úpravy pozemků byly jeho pozemky 

pojmuty do družstevního honu. On nebyl ke vstupu do JZD pozván a obdržel pozemky 

jiné, včetně luk, na nichž však, na rozdíl od bývalých, píce nebyla. Přidělené louky byly 

porostlé borovicemi, křovinami, břečťanem atd., které musel vykácet, zorat, pozemek 

srovnat a zaset trávu. Úprava pozemku vyžaduje několik let práce. Doznal, že od 

poloviny měsíce května do 29. června 1953 jezdil sekat trávu na své bývalé louky a 

zkrmoval ji svým dobytkem. Činil tak s vědomím zákazu tohoto jednání ze strany MNV 

a JZD. Předtím však žádal předsedy MNV a JZD o přidělení louky s pící. Poukazoval 

na nevhodné náhrady pozemků, ale nebylo mu vyhověno. Poněvadž neměl suchého 

krmení, na přidělených pozemcích nebyla žádná tráva, byl nucen v zájmu zachování 

života dobytka zákaz porušit. 157 

Bořivoj Daněk, nar. 1904 dne 26. 10. 1954 k věci vypověděl, že jsou mu 

předepisovány vysoké dodávky, které vzhledem k možnostem hospodářství není možno 

splnit. V roce 1953 se situace ještě zhoršila, neboť po HTÚP obdržel jiné pozemky, 

okrajové, méně plodící, což mělo podstatný vliv na sklizeň. V roce 1953 neobdělal 1,20 

ha půdy. Obdělat ji nebylo možné, neboť se jednalo o lesní porost. Ostatní plochy řádně 
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obdělal a dodržel plán setby. Opozdil se jen s bramborami, čekal na příděl sadby, svou 

neměl. Vše řádně hnojil, včetně využití umělých hnojiv. Nižší sklizeň není zapříčiněna 

nedostatečným ošetřováním půdy, ale přidělením polností špatné kvality v okrajových 

honech. S tím souvisí i následný nedostatek krmiva a problémy s chovem dobytka, 

produkcí masa, mléka a vajec. V důsledku nedostatku krmiva musel část dobytka prodat 

před vykrmením, činil tak se souhlasem MNV. V roce 1953 mu téměř všechny slepice 

uhynuly na mor, zbylo jen dvanáct nosnic. Málo nesly, krmení neměl ani pro slepice, 

nedodal proto do výkupu žádné vejce, nedostávalo se ani do domácnosti. Při případném 

pořízení nových slepic by je neměl čím krmit. Nízká dojivost je zapříčiněna 

nedostatkem krmiva, otelením krav v zimní době, dvě krávy zůstaly jalové. Nevzešel 

mu jetel, nasel za něj oves ke krmení, osetí strniskovou směskou po žních nestihl. Je si 

vědom, že dodávky jsou plněny špatně, je to ale špatnou úrodou a byl citelně poškozen 

výměnou svých pozemků za pozemky špatné jakosti. 158 

Stanislav Holenda, nar. 1902 dne 7. 9. 1955 k věci vypověděl, že plánovaný stav 

hovězího dobytka v počtu patnácti kusů má, ale z toho menší počet dojnic. O jednu 

krávu přišel loňského léta a spoléhal na připuštění jalovic. Nedostavila se však říje, 

proto nemohl přikročit k zapuštění. Stav dojnic mu tak klesl na šest kusů. Zbývající 

krávy měl vysokobřezí, telily se od července do září, jedna kráva po teleti zůstala 

nemocná. Krávy mu proto velmi málo dojí. Přiznává nedodávku vajec, ale v počtu přes 

500 kusů, nikoliv 1.500. Bude se snažit celou dodávku vajec splnit. Slepice málo snáší, 

jelikož nemají žádný výběh, jen dvůr. Dále založil nový chov kropenek, ale kvokaly 

mu, důsledkem byla malá nosnost. Nějakou spotřebu má i jeho domácnost, aby se 

synem byli schopni dělat těžkou práci. Nebyla mu povolena celá porážka vepře, zůstala 

mu jen půlka o váze 50 kg. Porážka vepřového pro vlastní potřebu mu předtím nebyla 

povolena po dobu pěti let. Hovězí a vepřové maso sice nějaké dluží, ale nejen, že jej 

splní, ale i dodávku překročí. Na hospodářství pracuje jen se sedmnáctiletým synem, 

manželka se stará o devítiměsíční dítě. Příčina nedobrého stavu hovězího dobytka se 

váže k jeho nepřítomnosti na hospodářství při výkonu předchozího trestu odnětí 

svobody, má také nedostatek jadrného krmiva. Jeho finanční těžkosti se táhnou od 

měnové reformy. 159  

                                                             
158 SOA PELHŘIMOV. Dozorový spis: Pt 157/54. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1954. 
159 SOA PELHŘIMOV. Dozorový spis: Pt 78/55. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1955. 
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U bývalých soukenických podnikatelů, u nichž bylo bezpečnostními orgány 

hledáno a nalezeno textilní zboží v množství větším než v té době běžném, nebyla 

prokurátorem převážně brána v potaz skutečnost, že se jednalo o společný majetek 

vícečlenné rodiny. Bývalí továrníci byli stíháni za držení zboží i ostatních rodinných 

příslušníků, přestože po rozpočítání by se ani podle tehdy platného trestního práva o 

trestnou činnost nejednalo. Převážně v tomto směru byla pochopitelně cílena i 

argumentace stíhaných. Například Jan Smrčka, nar. 1902 dne 20. 3. a 23. 3. 1951 k věci 

vypověděl, že u něj nalezené zboží je sice jeho majetkem, ale uschoval jej jako výbavu 

pro své tři dcery. Jedná se většinou o textilie, které byly vyrobeny u něj v továrně, 

nějaké látky manželka nakoupila. Vůbec si neuvědomoval množství, nechtěl poškodit 

veřejné zásobování. Mezi zabaveným zbožím je i deputát, který dostával jako 

zaměstnanec z národního podniku Sukno. Při znárodňování jeho podniku bylo vše řádně 

nahlášeno a odevzdáno. Nyní zajištěné zboží pochází z doby první republiky a okupace. 

K výsledku domovní prohlídky na dotaz doplnil, že klíče od továrny nalezené u něj 

v bydlišti nikdo nežádal. Při předání továrny odevzdal kompletní svazek klíčů, další 

nikdo nežádal a neměl je v úmyslu nijak zneužít. 160  

U verbální trestné činnosti vycházela výpověď obviněných ze specifik 

projednávaného případu. 

Jaroslav Brož, nar. 1907 dne 8. 2. 1950 vypověděl, že nijak nenadával, před 

schůzí se zemědělci 2. února 1950 se ptal předsedy MNV Karla Krupauera, proč mu 

jako jiným nedovolí zabít vepře na domácí porážku. Když mu bylo odpovězeno, že on 

má odvádět více, odvětil, že takto trestají jeho tři děti a takovou diskriminaci mají pouze 

v Americe, kde černoši nesmějí do určitých místností. V kanceláři MNV dne 4. února 

1950 podle jeho výpovědi při sepisování hospodářských strojů strojním družstvem 

z Humpolce bylo odhadci řečeno, že jeden ze sepsaných elektromotorů by patřil rozbít 

palicí. On sám řekl, že v případě odebrání strojů u toho musí být úřední asistence, 

myslel tím četníky, poněvadž je odpovědný za správný chod hospodářství a po odebrání 

řezačky a motoru nemůže ručně nakrmit 19 kusů hovězího dobytka a tři koně. Podotkl, 

že v dubnu 1948 vstoupil do KSČ a byl zvolen jako člen místního akčního výboru. 

Řádně plní svoje povinnosti a plně souhlasí s dnešním režimem. 161  

                                                             
160 SOA PELHŘIMOV. Dozorový spis: Pt 30/51. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1951. 
161 SOA PELHŘIMOV. Dozorový spis: St 47/50. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1950. 
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Jan Blažek, nar. 1894 dne 15. 2. 1950 uvedl, že začátkem února 1950 při 

přebírání pošty listonoš Staněk zmínil zázrak v Číhošti. Dále mu vypravoval, že někde u 

Plzně nebo na Šumavě jel autobus, před ním se na silnici objevila „boží duha“, cestující 

viděli pod ní pochodovat vojsko a nad ním pannu Marii se zdviženou rukou. Tento 

obraz prý z Bavor na naše území vysílaly americké úřady nebo americké vojsko. Jan 

Blažek pak příběh vyprávěl 5. února 1950 v obchodě Adolfa Pavlíčka v Koječíně 

z dlouhé chvíle, neměl na mysli nic vážného. 162 

Josef Choutka, nar. 1893 dne 20. 2. 1950 uvedl, že 10. února 1950 byl 

v Humpolci zakoupit elektromotor v hospodářském družstvu na výměr od okresní 

zemědělské rady. Požádal tam dva přítomné zemědělce, aby mu motor zavezli 

k obchodníkovi Jozífkovi. Cestou jim sdělil, že jej pořídil lacino, pomohl mu jeden 

soudruh. Popřel, že by vyřkl přání, aby Pán Bůh všemohoucí to nějak obrátil, že to 

poslouchá, ani výrok o štvaní do družstva neřekl. Za motor zaplatil 2.243,30 Kčs, proto 

prohlásil, že jej koupil lacino a mohl by 3.000 Kčs propít. 163  

Josef Honzl, nar. 1904 dne 23. 1. 1953 vypověděl, že tohoto dne se potkal mimo 

jiné s Kovářem. Ten si stěžoval, že mu nechtějí připojit elektřinu a projevil 

nespokojenost. Odpověděl mu, že jako komunista by se tak neměl vyjadřovat, 

zasluhoval by holí a jeho bratr je zrovna takový darebák. Řekl mu, že když takto mluví, 

neměl komunisty volit. Takoví komunisti jako on, by potřebovali dostat. Žádají jenom 

výhody, a když je nemají, projevují nespokojenost. 164 

Stanislav Straka, nar. 1898 dne 5. 8. 1953 vypověděl, že při práci denně odvádí 

mléko z hospodářství své sestry. Někdy začátkem července 1953 mezi řečí výkupčí 

Marii Hamrlové říkal, že v Maďarsku došlo ke změně vlády, zemědělci tam mohou 

vystupovat z družstva, možná použil slovo kolchoz. Informaci se dozvěděl z rozhlasu 

Svobodná Evropa, který občas poslouchá. Nikdo další přítomen nebyl, neměl v úmyslu 

rozšiřovat nějaké nepřátelské zprávy, pokládal to za celkem nezávadné. 165 

Stanislav Hadrava, nar. 1897 dne 28. 8. 1953 vypověděl, že si chtěl při výkonu 

povolání řidiče autobusu ČSAD někdy koncem července v Proseči prohlédnout 

noclehárnu řidičů a byl pozván ředitelem místní školy Semerádem, aby se u nich umyl 

                                                             
162 SOA PELHŘIMOV. Dozorový spis: St 54/50. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1950. 
163 SOA PELHŘIMOV. Dozorový spis: St 61/50-1. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1950. 
164 SOA PELHŘIMOV. Dozorový spis: Pt 28/53. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1953. 
165 SOA PELHŘIMOV. Dozorový spis: Pt 145/53. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1953. 
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a chvíli s nimi poseděl. Při hovoru Semerádovi sdělil, že v Praze v jedné restauraci 

slyšel, že se chystá změna ve vládě, president republiky Antonín Zápotocký dobrovolně 

odstupuje a na jeho místo nastoupí nějaký profesor Mukařovský. Sám ale vyslovil 

pochybnosti nad takovou zprávou. Více žádná další řeč nebyla, o politické věci se 

nezajímá, neměl v úmyslu rozšiřovat nepravdivou zprávu. 166 

5.3.2 Výsledky činnosti obhájců  

Z důvodové zprávy k zákonu č. 87/1950 Sb., trestnímu řádu: „Vyšší 

demokratičnost nového procesního práva je patrná též z úpravy obhajoby obviněného 

v trestním řízení. Umožňoval-li kapitalistický řád obhajobu často pouze tomu občanu, 

který měl dostatek hmotných prostředků, umožňuje osnova každému obviněnému 

nejširší právo obhajoby. Tato možnost se opírá zejména o důsledné uplatnění materiální 

pravdy v řízení. Dobrá obhajoba, k níž přispívá také nová organisace a nové pojetí 

advokacie, musí být zaručena každému občanu bez ohledu na jeho hmotné možnosti“.167  

Obvinění se ale v trestním řízení humpoleckého okresu právě s ohledem na své 

finanční možnosti povětšinou hájili sami. Zastupování obhájcem využili v souladu s § 

41 odst. 1 (ev. § 44 odst. 1) trestního řádu168 pouze někteří a to spíše až v řízení před 

soudem či v odvolacím řízení. Poučení o možnosti obviněného požádat podle § 45 odst. 

2 trestního řádu o ustanovení obhájce bez nároku na odměnu, prokáže-li nedostatek 

prostředků k úhradě nákladů obhajoby, se v praxi nevyužívalo. Takové poučení 

v protokolech zcela chybí, proklamovaná východiska opět zůstala v ideologické rovině.  

I pokud by se však obviněný o této možnosti dozvěděl, mělo být podle soudobé 

právní nauky při zkoumání podmínek bezplatné obhajoby přihlédnuto „nejen k příjmu 

žadatele a k jeho majetkovým poměrům, nýbrž i k osobním poměrům a k třídnímu 

profilu žadatele“. Mezi výchozí oprávnění obhájce patřilo nahlížet do spisů, musel být 

                                                             
166 SOA PELHŘIMOV. Dozorový spis: Pt 159/53. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1953. 
167 ŠIMÁK, Jaroslav; TOLAR, Jan; RŮŽEK, Antonín; DOLENSKÝ, Adolf. Trestní řád a předpisy 
souvisící. Právnický ústav ministerstva spravedlnosti. Praha: Orbis, 1953. 9 s. 
168 § 41 odst. 1, 2 zákona č. 87/1950 Sb.: „Práva obviněného. 1) Obviněnému musí být poskytnuta 
možnost, aby se vyjádřil o skutečnostech, které se mu dávají za vinu, a k důkazům o nich, aby uvedl 
všechny okolnosti a důkazy, které slouží k jeho obhajobě, aby činil návrhy a zvolil si obhájce. 2) 
Prokurátor a v řízení před soudem předseda senátu jsou povinni obviněného vždy o jeho právech poučit“. 
§ 44 odst. 1 zákona č. 87/1950 Sb.: „Neužije-li obviněný práva zvolit si obhájce, může mu ho zvolit na 
svůj náklad jeho příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec a manžel a zúčastněná osoba. Není-li 
obviněný svéprávný, mohou tak tyto osoby učinit i proti jeho vůli.“ 
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vyrozuměn a mohl se účastnit a klást otázky vyslýchaným při hlavním líčení, odvolacím 

líčení a při veřejném zasedání a mohl jednat s obviněným. 169 

Podle soudobé právní nauky ale obhájce „pomáhá k zjištění objektivní pravdy 

z hlediska obhajoby a tento cíl udává zároveň i meze jeho činnosti při obhajování. 

Úkolem obhájce není vysekat obviněného nebo obžalovaného za každou cenu, jak tomu 

bylo v buržoasním trestním řízení. To by se příčilo zásadě obhajoby, jak ji pojímá naše 

socialistické trestní právo. Proto obhájce nesmí úmyslně zaplétat skutečnosti, 

překrucovat je anebo zmenšovat jejich význam. Proto se nesmí uchylovat ani k takovým 

metodám obhajoby, které by snad zajistily zproštění obviněného, ale byly by hrubým 

porušením zásady objektivní pravdy a socialistické zákonnosti. V poměru k prokurátoru 

stává se obhájce do určité míry jeho soupeřem. Toto soupeření má zvláštní rys v tom, že 

jeho cíl je společný, zjistit správně skutkový stav a uplatnit socialistickou zákonnost. 

Obhájce je soupeřem prokurátora v tom případě, když obžaloba je nedostatečná, když 

její tvrzení nejsou dostatečně podepřena fakty, anebo důkazy navrhované obžalobou 

nejsou dost přesvědčivé a věrohodné.“ 170 

Přesto či právě proto návrhy, úvahy a hodnocení obhájců na humpoleckém 

okrese vycházely ze shromážděného důkazního stavu obsaženého ve spisových 

materiálech. Přes mnohdy věcnou a logickou argumentaci jim povětšinou nebyl 

umožněn dostatečný prostor k realizaci obhajoby. 

Takto například v trestní věci Josefa Lešovského, nar. 1881 se zvolený obhájce 

JUDr. Jiří Hájek z Advokátní poradny v Jihlavě, pobočka Humpolec dne 10. 5. 1952 

vyjádřil k obsahu odvolání prokurátora, který žádal uznání viny nejen podle § 135 odst. 

1 tr. zákona, ale i podle odstavce 2. Advokátem poukázáno, že odpovědnost obviněného 

za hospodářské úkoly byla pochybná, neboť od jara 1950 opětovně žádal o převzetí 

zemědělského hospodářství jak ONV, MNV i Ředitelství státních statků v Pelhřimově. 

Byl prokázán i jeho špatný zdravotní stav, vysoký věk a nemožnost ustájení většího 

počtu dobytka. Výměna jatečního dobytka za krávy by nevyřešila problém s dodávkou 

hovězího masa, navíc by vyžadovala větší počet pracovních sil. Vepři neměli možnost 

výběhu, proto chromli, museli být předčasně odevzdáni na jatka, hynuli i na červenku a 

                                                             
169 ŠIMÁK, Jaroslav; TOLAR, Jan; RŮŽEK, Antonín; DOLENSKÝ, Adolf. Trestní řád a předpisy 
souvisící. Právnický ústav ministerstva spravedlnosti. Praha: Orbis, 1953. 50-52 s. 
170 SOLNAŘ, Vladimír. Československé trestní řízení. Kolektiv pracovníků za řízení Vladimíra Solnaře. 
Právnický ústav ministerstva spravedlnosti. Praha: Orbis, 1958. 101-102 s. 
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obrnu a náhradní vepře obviněný buď neobdržel, nebo byli dodáni po urgencích 

opožděně. Dezolátní stav stájových prostor byl zjištěn i kontrolou ministerstva státní 

kontroly. Jelikož bylo předáno 23 q řepky, při přepočtu na náhradní plnění podle 

směrnic 135 kg řepky za 100 kg vepřového masa, bylo ve skutečnosti i vepřové maso 

splněno. Značně byly překročeny i dodávky pšenice, žita a vikve. Jednání proto nelze 

podřadit pod ust. § 135 odst. 2 tr. zákona. Pokud již byl uznán vinným, ač obhajoba byla 

prokázána, pak se výsledky dokazování měly projevit alespoň ve výši trestu. Přesto bylo 

v odvolacím řízení vyhověno názoru okresního prokurátora a Josef Lešovský uznán 

vinným přísnější právní kvalifikací. 171 

V trestní věci Františka Ježka, nar. 1898 se zvolený obhájce JUDr. Jan Krčala z 

Advokátní poradny v Pelhřimově vyjádřil dne 13. 11. 1954 Krajskému soudu v Jihlavě 

k odvolání prokurátora do rozsudku prvního soudu. Uvedeno, že František Ježek sice 

odvolání nepodal, ale v odvolacím řízení vedeném z důvodu odvolání okresního 

prokurátora je možno přezkoumat všechny výroky rozsudku, tedy i výrok o vině a to 

v zájmu zjištění materiální pravdy. Podle názoru Františka Ježka není pravdou, že by 

nechal nějaké pole ležet ladem. Dodávky rostlinných produktů mu byly vyměřeny ze 17 

ha orné půdy, ale po HTÚP hospodaří na menší výměře. Plánovaný stav hovězího 

dobytka nebyl dodržen z důvodu prodeje osmi kusů, odsouhlaseného ONV. Prodej selat 

byl uskutečněn se souhlasem úředních orgánů přes výkupní podnik z důvodu nedostatku 

krmiva. Doplnění počtu nosnic z letošních kuřat je možné až pro příští rok. Je proto 

navrhováno v tomto smyslu doplnit dokazování a odvolání okresního prokurátora 

zamítnout. Doložena odpověď Ministerstva výkupu, okresního plnomocníka 

v Humpolci ze dne 11. 8. 1954, z níž plyne, že námitky k výměře osevních ploch a 

vyměřených dávek byly Františkem Ježkem uplatněny. Dále doložena potvrzení MNV 

Krasoňov ze dne 27. 10. a 30. 10. 1954 stvrzující, že Františku Ježkovi byla po HTÚP 

přidělena menší výměra orné půdy oproti původním pozemkům a neobdělaný pozemek 

ve výměře 0,80 ha nebyl přidělen Františku Ježkovi, jak uvádí obžaloba, ale Vojtěchu 

Peškovi. Dne 18. 11. 1954 vzal krajský prokurátor zpět odvolání podané okresním 

prokurátorem, podle mého názoru právě k zamezení možnosti přezkumu věci. 

Obhájcem byl proto dne 23. 11. 1954 Lidovému soudu v Humpolci doručen návrh na 

obnovu trestního řízení s odkazem na okolnosti uvedené ve vyjádření k odvolání 

                                                             
171 SOA PELHŘIMOV. Trestní spis: T 69/51. Fond Okresní soud Humpolec, 1951. 
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okresního prokurátora a navrženo provést důkazy svědčící o nevině Františka Ježka, 

které nebylo v důsledku zpětvzetí odvolání prokurátora možno provést. Usnesením 

Lidového soudu v Humpolci ze dne 29. 12. 1954 po veřejném zasedání byl však návrh 

na obnovu trestního řízení zamítnut. Navrhovatel podle soudu argumentuje vyměřením 

dodávek z větší plochy, než skutečně obdělával, soud ale konstatuje, že obviněný sice 

podal dne 4. 8. 1954 odvolání proti výměře dodávek, ale činil tak po lhůtě. 

K argumentaci odkazující na nedostatek krmiva se soud nevyjádřil. Nevyčkal ani na jím 

vyžádanou zprávu ONV v Humpolci, zemědělského odboru, doručenou soudu dne 30. 

12. 1954. Ze zprávy plyne, že František Ježek se domáhal na ONV přídělu jadrných 

krmiv pro svůj podvyživený dobytek. Na doporučení okresního veterináře 100 kg 

krmiva obdržel. Po týdnu František Ježek požadoval další krmivo. Kontrola provedená 

veterinárními pracovníky u něj potvrdila nedostatek krmiva, okresní veterinář proto 

doporučil větší příděl jadrných krmiv. Žádné potvrzení o snížení stavu dobytka nebylo 

Františku Ježkovi vydáno, bylo však známo, že stav snižuje a vzhledem k nedostatečné 

krmivové základně toto ONV přehlížel. Stížnost podaná dne 4. 1. 1955 obhájcem do 

usnesení Lidového soudu v Humpolci o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení 

byla Krajským soudem v Jihlavě po neveřejném zasedání dne 17. 5. 1955 jako 

neodůvodněná zamítnuta. Nadřízený soud konstatuje, že v řízení o povolení obnovy je 

správně zhodnocen všechen materiál, nabízené důkazy prý byly soudu v době 

rozhodování známy a v rozsudku k nim přihlédl. Krajský soud nad rámec uvedl, že vina 

byla stěžovateli bezpečně prokázána. Nezajistil si krmnou základnu, poté snížil stav 

dobytka a nyní se snaží dokázat, že neměl dostatečné plochy. I když měl o něco menší 

plochy, nebylo tomu o polovinu, jak snížil stav dobytka. Podle krajského soudu: 

„...takto si kulak Ježek představuje produkci a hovělo by zřejmě jeho třídním zájmům 

stavy dobytka snižovat, docílit menších dodávek“. 172 

V trestní věci Jana Smrčky, nar. 1902 zvolený obhájce JUDr. Leopold Diamant, 

člen Právní poradny v Praze 2, nejprve vyžádal a soudu předložil pracovní hodnocení na 

svého klienta. Podala jej dne 28. 6. 1951 závodní rada Sukno n.p. Humpolec, závod 8. 

Podle zprávy Jan Smrčka je zaměstnán v jejich závodě od 14. 3. 1949 jako technický 

úředník (chemik barevny). Jeho pracovní poměr byl vždy dobrý a důsledný, po stránce 

výkonnostní se stal příkladem ostatním zaměstnancům v jeho oddělení. Po stránce 
                                                             
172 SOA PELHŘIMOV. Trestní spis: T 76/54. Fond Okresní soud Humpolec, 1954. 
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odborné velmi dobrý, šetřil chemikáliemi a barvami. Po stránce politické jej prý 

nemohou hodnotit „jako bývalého majitele továrny, který nemá kladný poměr k lidově 

demokratickému zřízení“. Závodní radou Sukno n.p. Humpolec, závod 3 dne 18. 7. 

1951 sděleno, že Jan Smrčka se v době vlastnictví továrny choval k dělnictvu slušně, 

zvláště v době okupace se snažil vyjít mu všestranně vstříc. Poté advokát JUDr. 

Leopold Diamant do všech výroků rozsudku dne 31. 8. 1951 podal odvolání a dne 29. 9. 

1951 jej odůvodnil. Podle odvolání trestný čin ohrožení zásobování nemohl být 

spáchán, neboť i podle zjištění nalézacího soudu byly látky regulérně zakoupeny. Jedná 

se o nadměrné zásoby, ale nevznikly z nějakého trestného činu, nýbrž mají původ 

v nadměrné šetrnosti obviněného. Shromažďoval je jako výbavu pro tři dcery, také i 

manželku. Pokud se zabavené zboží rozdělí ještě na tyto čtyři osoby, již nelze mluvit o 

nadměrném množství. Obhajoba obviněného nebyla ničím vyvrácena. Domněnka 

prokurátora o úmyslu zpeněžení zboží nebyla prokázána a nedokazuje ji ani místo 

úkrytu, které bylo zbudováno již za okupace. Původ zboží byl řádně doložen účtenkami 

o nákupu založenými ve spise. Ohledně trestného činu pletich proti znárodnění jsou 

úvahy prokuratury a soudu nelogické. Obviněný na jedné straně naprosto nezávadně 

předal celý podnik, vypořádal se vnitřně se znárodněním, na druhé straně by měl 

zapomenutými klíči mařit znárodnění. Mařit znárodnění ve smyslu zákona totiž lze 

pouze před či v průběhu znárodnění, nikoliv poté, jednalo by se o jiný delikt. V daném 

případě se pak jednalo pouze o klíče, jejichž neodevzdáním znárodnění neutrpělo žádné 

škody. Úvaha o možnosti zneužití je úvaha o deliktu, který nebyl spáchán a pachatel jej 

ani nezamýšlel. Nemůže obviněnému přitěžovat místo úkrytu zásob, kryje-li takové 

jednání již sama podstata činu. Obviněný jako továrník je sice třídní nepřítel, ale není 

vědomý třídní nepřítel. Celé důkazní řízení postavilo obviněného do velmi slušného 

světla, je tedy na místě vyústění ve zmírnění trestu. V rámci odvolacího řízení 

předložena zpráva závodní rady Sukno n.p., závod 8 Humpolec ze dne 2. 10. 1951: 

„Potvrzujeme tímto, že Jan Smrčka, technický úředník, Humpolec, Jana Švermy 169, 

zaměstnaný jako vedoucí barevny a manipulace, uskutečnil v barevně národního 

podniku Sukno, závod č. 8 zlepšovací vlastní návrh na motorické zvedání koše u kypy, 

místo dosavadního ručního zvedání. Při ručním pohonu byl při značné námaze 

obsluhujícího výkon 3-4 tahy za 8 hodin a po provedení zlepšovacího návrhu 5-6 tahů 

bez námahy pracujícího za 8 h. Obsluhující mohl se v nejkratší době věnovati jiné práci. 
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Tím nastalo až 50% zvýšení výkonu bez námahy pracujícího“. Dne 9. 11. 1951 po 

vykonaném odvolacím řízení bylo přesto rozsudkem Krajského soudu v Jihlavě 

zamítnuto celé odvolání obviněného.173 

5.4 Trestní žaloby a rozsudky nalézacího soudu 

Po provedeném přípravném řízení okresní prokurátor vyjma věcí, u nichž 

zastavil trestní stíhání podle § 89 zákona č. 87/1950 Sb., trestního řádu,174 podával u 

Okresního soudu v Humpolci žalobu podle § 85 odst. 1 trestního řádu.175 Trestní věc tak 

směřovala k provedení hlavního líčení podle ustanovení § 137 až § 171 trestního řádu a 

vydání rozhodnutí, zejména rozsudku podle § 161 trestního řádu.176 

Do účinnosti zmíněného procesního předpisu dne 1. 8. 1950 nebylo předání věci 

soudu prokurátorem nijak písemně odůvodňováno. Poté již kromě obvyklého označení 

prokuratury, data vyhotovení, adresovaného soudu, žalované osoby, popisu skutku, 

právní kvalifikace a návrhu na provedení důkazů, nesla listina s označením žaloba i 

popis důvodů, které měly k takovému postupu opravňovat. V praxi se jednalo o krátké a 

veskrze subjektivní hodnocení předkládaných důkazních prostředků, postupným 

vývojem ústící především k třídnímu a politickému vykreslení žalovaného a ochraně 

komunistického režimu. V rozsudku se obsáhlejší odůvodnění tvářilo konkrétněji, 

alespoň ve výčtu, popisu a hodnotě provedených důkazů, východiska a závěry však byly 

obdobné. Rozhodnutí občas nesla stylistická a písařská pochybení v celkové koncepci, 

ale například i totožnosti svědka, místu události apod. 

                                                             
173 SOA PELHŘIMOV. Trestní spis: T 27/51. Fond Okresní soud Humpolec, 1951. 
174 § 89 odst. 1, 2 zákona č. 87/1950 Sb. o zastavení trestního stíhání: „1) Prokurátor zastaví trestní 
stíhání, a) je-li nepochybné, že skutek obviněného není trestným činem, b) je-li nepochybné, že trestný čin 
nespáchal obviněný, c) není-li podezření z trestného činu dostatečně odůvodněno, d) je-li nepochybné, že 
trestnost činu zanikla, e) je-li nepochybné, že obviněný není trestně odpovědný, f) nelze-li obviněného 
stíhat, zejména proto, že president republiky nařídil, aby se v trestním řízení nepokračovalo, nebo g) 
jestliže obviněný zemřel. 2) Prokurátor může zastavit trestní stíhání, a) jde-li o čin, jehož nebezpečnost 
pro společnost je nepatrná, b) jestliže jde o trestný čin vojenský, který lze vyřídit kázeňsky, a prokurátor 
pokládá kázeňské vyřízení za dostačující, c) je-li trest, k němuž může stíhání vést, zcela bez významu vedle 
trestu, který pro jiný trestný čin byl obviněnému již uložen nebo ho podle očekávání postihne, d) byl-li 
obviněný pro týž skutek dostatečně potrestán národním výborem nebo kázeňsky anebo cizozemským 
soudem nebo úřadem, nebo e) je-li obviněný vydán do ciziny nebo vyhoštěn.“ Pozn. jiným rozhodnutím 
prokurátora teoreticky mohlo být ještě přerušení trestního stíhání podle § 88 odst. 1 trestního řádu či 
postoupení věci prokurátoru příslušnému podle § 90 trestního řádu. 
175 § 85 odst. 1 zákona č. 87/1950 Sb.: „Je-li podezření z trestného činu proti obviněnému dostatečně 
odůvodněno, podá na něj prokurátor zpravidla žalobu, a to u soudu, u něhož je činný.“ 
176 § 161 zákona č. 87/1950 Sb.: „O tom, zda se obviněný uznává vinným či zda se žaloby zprošťuje, 
rozhodne soud rozsudkem.“ 
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Soudobá právní nauka podání žaloby hodnotí jako významné rozhodnutí 

zakončující plnou odpovědnost prokurátora za objasnění věci v průběhu přípravného 

řízení, který tímto aktem ustupuje do postavení strany před soudem. Přitom je žádoucí 

uplatňovat „sovětskou zásadu, že prokurátor žaluje jen tehdy, jestliže získal z výsledku 

vyšetřování pevné přesvědčení o tom, že trestný čin byl spáchán a že jeho pachatelem je 

obviněný“ . Žaloba vyžaduje písemnou formu, v průběhu hlavního líčení je však možno 

ústně žalobu rozšířit o nový skutek, nebo ji jinak změnit. Totožnost obviněného a 

označení trestného činu a skutku jsou nazývány jako předmět žaloby a je jím ohraničen 

případ, jenž má být soudem projednán a rozhodnut. Při vylíčení důvodů podání žaloby 

mají být zmíněny informace hovořící v neprospěch i prospěch obviněného, avšak „ze 

žaloby má být patrna neudržitelnost obhajoby obviněného a naopak usvědčující 

skutečnosti mají přesvědčivým způsobem prokazovat jeho vinu. Je třeba mít na paměti, 

že obžalovací spis není zúčtováním nebo úřední zprávou, která s veškerou objektivností 

vykládá všechny zjištěné skutečnosti. Je to akt obžalovací moci, žádající, aby obviněný 

byl předán soudu“. S rozsudkem jako ústředním rozhodnutím soudního řízení je podle 

právní teorie „spojeno politicko-výchovné působení na ostatní občany a další zvyšování 

autority státu“. Správně vyhotovené a srozumitelně přednesené rozhodnutí „se stává 

vážným příspěvkem k aktivisaci občanů v boji proti zločinnosti, k výchově v duchu 

zachování zásad socialistického soužití, v duchu socialismu“. 177 

Okresním prokurátorem v Humpolci byla dne 28. 2. 1950 podána žaloba na Jana 

Blažka, nar. 1894 pro přečin šíření poplašné zprávy podle § 32 odst. 2, druhé věty 

zákona č. 231/1948 Sb. spáchaný jednáním, podle něhož: „dne 5. 2. 1950 v Koječíně 

v krámě Adolfa Pavlíčka, tedy v místnosti přístupné veřejnosti bez omezení, kde bylo 

právě přítomno více lidí, kteří mohli jeho vyprávění postřehnouti, šířil vymyšlenou 

zprávu o domnělém zázraku u Plzně nebo na Šumavě, přičemž touto nepravdivou 

zprávou chtěl vznést mezi obyvatelstvo neklid“. Rozsudkem Okresního soudu 

v Humpolci ze dne 4. 5. 1950 byl Jan Blažek uznán vinným žalovaným přečinem a 

skutkem. Byl odsouzen k nepodmíněnému trestu tuhého vězení v trvání 3 měsíců, 

k peněžitému trestu 10.000 Kčs a v případě nedobytnosti k dalšímu trestu 4 týdnů. 

Podle soudu bylo obžalovaným doznáno, že začátkem února 1950 se v místě bydliště 

                                                             
177 SOLNAŘ, Vladimír. Trestní řízení (Nástin učebnice). Kolektiv pracovníků za řízení Vladimíra 
Solnaře. Učební texty vysokých škol. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1956. 178-181,202-207 s. 
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tázal listonoše Staňka, zda jezdí autobusy do Číhoště, kde se měl stát zázrak a bylo mu 

sděleno, že výpravy tam jsou zakázány. Přitom mu měl vykládat o dalším domnělém 

zázraku někde na Šumavě nebo u Plzně, kde v duze před autobusem se mělo zobrazit 

pochodující vojsko a nad ním Panna Marie se zdviženou rukou, přičemž k nám to měli 

zasílat Američané televizí. Dne 5. února 1950 pak obžalovaný v obchodě Adolfa 

Pavlíčka přítomným asi deseti sousedům při hovoru o zázraku v Číhošti vykládal o 

dalším výše popsaném domnělém zázraku s dodatkem, že to bylo asi vysíláno 

americkou propagandou televizně a přidal i další zázrak v Itálii, kde viděl v jednom 

klášteře mnoho odložených berlí od uzdravených lidí. Od slyšených svědků bylo podle 

soudu prokázáno, že obžalovaný skutečně zasahoval do zábavy vyprávěním o řadě 

zázraků v době rozrušení veřejnosti o domnělém zázraku v obci Číhošť, ne mnoho 

vzdálené od humpoleckého okresu. Obžalovaný doznal, že tyto zprávy jsou nepravdivé, 

je vyznání evangelického a nevěřil jim. Hájil se tím, že nechtěl šířit poplašné zprávy, 

naopak je vyvracel a zesměšňoval. Již dříve pranýřoval poměry v církvi katolické a 

kritizoval politiku Vatikánu. Jeho obhajoba byla podle soudu vyvrácena zejména 

svědectvím Aloise Skréty, jenž byl počínáním obžalovaného jistě pobouřen, protože jej 

udal k trestnímu stíhání na stanici SNB v Herálci. Dále svědectvím Josefa Enderleho, 

před nímž obžalovaný prohlásil, že v Číhošti museli zavřít i komunistu, který zázrak 

viděl, a ptal se jej, zda zná bibli. Tím dal své debatě nátěr politický a náboženský. Podle 

soudu vyšlo najevo, že obžalovaný zejména jako evangelík se zaobírá náboženským 

hloubáním a poukazuje na nepřátelskou propagandu Vatikánu. Tím je prokázáno, že 

vědomě a úmyslně tyto nepravdivé zprávy šířil a byl uznán vinným. Tomu nemůže 

bránit vystavené dobrozdání výboru KSČ a akčního výboru, že se za okupace 

obžalovaný choval hrdinně po stránce národnostní a že plní jako rolník uložené 

povinnosti. Při ukládání trestu byla obžalovanému jako polehčující okolnost zohledněna 

zachovalost a doznání, trest uložen při spodní hranici sazby. V důsledku úmyslu 

poškodit republiku mu byl vedle trestu na svobodě uložen i peněžitý trest úměrný jeho 

majetkovým poměrům. Protože čin způsobil veřejné pohoršení, nebyl přiznán 

podmíněný odklad trestu. 178  

Na Josefa Choutku, nar. 1893 dne 6. 3. 1950 okresním prokurátorem podána 

žaloba pro přečin pobuřování proti republice podle § 3 odst. 1 zákona č. 231/48 Sb., 

                                                             
178 SOA PELHŘIMOV. Trestní spis: T 30/50. Fond Okresní soud Humpolec, 1950. 
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jehož se měl dopustit tím, že: „dne 10. 2. 1950 v Humpolci v přítomnosti Františka 

Zadka a Rudolfa Paulíčka užil těchto výroků: Kdyby Pán Bůh všemohoucí dal, aby se to 

nějak obrátilo – já to poslouchám, a v sobotu přijdou zas štvát do toho družstva“. Dne 

14. 4. 1950 byl Okresním soudem v Humpolci Josef Choutka uznán vinen žalovaným 

přečinem skutkovým jednáním, při němž „dne 10. února 1950 v Humpolci 

v přítomnosti Františka Zadka a Josefa Pavlíčka na veřejně frekventované silnici použil 

výroku: Kdyby Pán Bůh všemohoucí dal, aby byl už pokoj – já to poslouchám, že tedy 

před více lidmi pobuřoval proti republice, jejímu lidově demokratickému zřízení, její 

společenské a hospodářské soustavě“ . Byl odsouzen k trestu tuhého vězení v trvání 

šesti měsíců, peněžitému trestu 10.000 Kčs a v případě nedobytnosti dalšímu vězení na 

šest týdnů. Soud měl doznáním obžalovaného, výpovědí svědka Františka Zadka, 

Rudolfa Pavlíčka a Františka Kratochvíla ve spojení s trestním oznámením za 

prokázané, že obžalovaný jako rolník obhospodařující 38 měřic pozemků získal 10. 

února 1950 poukaz na elektrický motor. Koupil si jej v Hospodářském družstvu a před 

svědky Zadkem a Pavlíčkem, kteří mu jej pomáhali odvézt z nádraží, si pochvaloval, že 

pomocí známého soudruha získal poukaz a ušetřil 3.000 Kčs. Přitom se vyjádřil: 

„Kdyby Pán Bůh všemohoucí dal a byl už pokoj – já to poslouchám“. Svědek František 

Zadek trpící nervovou chorobou byl po příchodu domů výroky obžalovaného pobouřen 

a vypravoval je svědku Františku Kratochvílovi. Těmito výroky byl podle soudu 

pobouřen svědek František Zadek, František Kratochvíl a další občané, kteří se o 

případu dozvěděli. Obžalovaný doznanými výroky a pochvalováním si získání motoru 

na základě poukazu od jednoho soudruha dával najevo odlišné politické smýšlení proti 

dnešnímu lidově demokratickému režimu jako větší rolník. Podle soudu je to 

dotvrzováno i okolností, že po roce 1945 byl stíhán podle retribučního dekretu, „t řebaže 

k odsouzení nedošlo“. Takto údajně byla plně vyvrácena obhajoba obžalovaného, který 

však ve skutečnosti pouze přiznal, jakým způsobem získal motor a pobuřující výroky 

popřel. Naproti tomu soud neměl za prokázanou část obžaloby týkající se „štvaní do 

družstva“, kdy se potvrdil výrok o „zvaní do družstva“. 179 

Na Jaroslava Brože, nar. 1907 dne 14. 3. 1950 okresním prokurátorem podána 

žaloba pro přečin pobuřování proti republice podle § 3 odst. 1 zákona č. 231/1948 Sb. a 

přečin šíření poplašné zprávy podle § 32 odst. 2, druhé věty zákona č. 231/1948 Sb., 

                                                             
179 SOA PELHŘIMOV. Trestní spis: T 31/50. Fond Okresní soud Humpolec, 1950. 
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jichž se měl dopustit tím, že: „ve Skorkově: 1) dne 2. února 1950 v hostinci U Maršíků, 

tedy v místnosti přístupné veřejnosti bez omezení, kde bylo přítomno právě více lidí, 

kteří mohli jeho výrok postřehnouti, prohlásil, že takový nejhorší režim ještě neexistoval 

co svět stojí – jako nyní – a ani černoši v Africe že nejsou tak postiženi jako zde u nás, 

cože je toto za život, aby jeho děti trpěly podvýživou, to že není žádný život, to že je 

otroctví, 2) dne 4. února 1950 v kanceláři MNV, v době úřední, tedy rovněž v místnosti 

přístupné veřejnosti bez omezení, v níž bylo přítomno více lidí, kteří mohli jeho výrok 

postřehnouti, prohlásil, že svoje stroje nedá, že je raději rozbije palicí a že při 

odevzdávání musí asistovati četníci.“ Dne 19. 5. 1950 Okresním soudem v Humpolci 

Jaroslav Brož odsouzen v souladu s podanou žalobou a byl mu uložen trest tuhého 

vězení v trvání čtyř měsíců, peněžitý trest 50.000 Kčs a v případě nedobytnosti náhradní 

trest tuhého vězení na jeden měsíc. Soud přes obsah výpovědi obžalovaného 

popírajícího spáchání trestného jednání vycházel z výpovědi Karla Krupauera, předsedy 

MNV, a ač se v odůvodnění uvádí, že trestná činnost je prokázána výpovědí i dalších 

svědků, oni ve skutečnosti podle svých výpovědí smysl řečí obžalovaného vůbec 

nepostřehli. Podle soudu obžalovaný svůj čin spáchal s úmyslem podvracet důvěru 

širokých mas v lidově-demokratickou republiku, před více osobami a zlomyslně. 180 

Na Jana Hralu, nar. 1899 dne 22. 9. 1950 okresním prokurátorem podána žaloba 

pro trestný čin šíření poplašné zprávy podle § 127 odst. 2 tr. zákona a trestný čin 

nepřátelského jednání proti republice podle § 129 tr. zákona, kterých se měl dopustit 

tím, že: „dne 11. srpna 1950 v Herálci hrubými a smyšlenými výroky, jimiž napadal a 

porovnával dnešní poměry u nás s dobou okupace, se obořil na zemědělského referenta 

Rudolfa Hovorku, který obviněného upozorňoval na neoprávněný odběr elektrického 

proudu v době žňových prací, kdy byl odběr proudu v místní obci plánován“. Podle 

prokurátora „obviněný v prvé řadě pamatoval na svůj osobní prospěch a nehleděl, že 

musí sám sebe omeziti v zájmu společnosti a hleděti na to, aby i jiným umožnil splnění 

svých povinností. Při tom ještě jednáním obviněného vzniklo vážné nebezpečí, že 

přetížením sítě bude způsobena značná škoda. Svým výrokem napadl obviněný 

plánovaný odběr elektrického proudu, který byl zaveden, aby výmlat proběhl bez 

poruch“. Dne 8. 12. 1950 Okresním soudem v Humpolci Jan Hrala odsouzen pro 

žalované trestné činy a popsaný skutek. Byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání tří 
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měsíců s podmíněným odkladem na dobu dvou let. Soud vzal za prokázané, že po výtce 

za neohlášené použití elektrického proudu k výmlatu Jan Hrala dne 11. srpna 1950 

napadl zemědělského referenta Rudolfa Hovorku hrubými výroky a mimo jiné řekl: „Vy 

děláte hůř jak Němci, tohleto ani Němci nedělali“ . Vina byla podle soudu prokázána 

právě svědkem Hovorkou, o jeho serióznosti neměl nejmenších pochyb. Naopak 

obviněný se snažil vinu podle soudu „zapíráním zakrýti“. Z výroků obviněného a 

z duchu celé jeho řeči vyplynula podle soudu jeho zášť proti dnešnímu zřízení. Trest byl 

uložen vzhledem k dosavadní zachovalosti obviněného, nic závadného proti němu 

nevyšlo najevo. 181 

Na Jana Smrčku, nar. 1902 dne 9. 6. 1951 okresním prokurátorem podána žaloba 

pro trestný čin ohrožení zásobování podle § 134 odst. 1 tr. zákona a trestný čin pletich 

proti znárodnění podle § 43 zákona č. 100/1945 Sb. ve znění ustanovení čl. II. zákona č. 

114/48 Sb., jichž se měl dopustit tím, že: „v Humpolci 1) od 24. 2. 1947 do dne svého 

zatčení, t.j. do 17. 3. 1951 ukrýval v různých skrýších ve své domácnosti a na zahradě 

nadměrné množství textilního zboží všeho druhu v celkové hodnotě 288.385 Kčs za ceny 

na volném trhu a v bodové hodnotě 5.110 bodů, 2) od 28. 2. 1948, kdy byl jeho podnik 

znárodněn a začleněn do Vlnařských závodů a fezáren n.p. ve Strakonicích, s platností 

od 1. 1. 1948, ukrýval do 17. 3. 1951 ve své domácnosti duplikáty klíčů svého býv. 

podniku, které při znárodnění neodevzdal a neoznámil jejich držbu v úmyslu zmařit tím 

znárodnění“ . K žádosti prokurátora předtím podána zpráva národním podnikem 

SUKNO Humpolec, z níž plyne, že znárodnění firmy Josef Smrčka, jejímž byl Jan 

Smrčka společníkem, bylo provedeno vyhláškou ministra průmyslu č. 1254/48 Ú.l. I., 

odstavec H, položka 274.182 Podle prokurátora „obviněný, který dlouhá léta pracoval 

v textilu, si byl dobře vědom hodnoty textilního zboží a proto je ukryl, aby získal 

prospěch na úkor ostatních spoluobčanů“ . Ponechání si duplikátů klíčů má nasvědčovat 

o budoucím úmyslu použít je „nekalým způsobem na úkor národního podniku“. Dne 

10. 8. 1951 rozsudkem Okresního soudu v Humpolci Jan Smrčka uznán vinným 

žalovanými trestnými činy a skutky a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí 

                                                             
181 SOA PELHŘIMOV. Trestní spis: T 136/50. Fond Okresní soud Humpolec, 1950. 
182 Vyhláška ministra průmyslu č. 1254/48 Ú.l. I., odstavec H, položka 274: „Podle § 1, odst. 4 zákona ze 
dne 28. dubna 1948, č. 114 Sb., o znárodnění některých dalších průmyslových podniků a závodů a o 
úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků, vyhlašuji po slyšení pověřence průmyslu a 
obchodu, že dnem 1. ledna 1948 byly podle § 1, odst. 1, č. 25 citovaného zákona znárodněny zestátněním 
tyto podniky, u nichž počet osob v podniku zaměstnaných nebo činných dosáhl v době od 1. ledna 1946 
počtu padesáti: ...274. Josef Smrčka, továrna na sukna Humpolec, se sídlem v Humpolci...“. 
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svobody v trvání sedmi měsíců, peněžitému trestu 10.000 Kčs a v případě jeho 

nedobytnosti k dalšímu trestu odnětí svobody v trvání jednoho měsíce. Do doby výkonu 

trestu započtena vazba od 17. 3. 1951. Soud konstatuje provedené úkony a shrnuje, že 

vina obviněného byla plně prokázána, nicméně nijak nekonkretizuje důvody. Pouze 

podle soudu obhajoba obviněného neobstála, protože množství látek přesahovalo rámec 

normálních zásob. Jan Smrčka si prý měl uvědomit, že hromadění takovéhoto množství 

látek musí vést k ochuzení celé společnosti o tuto vzácnou materii. Pokud jde o klíče, 

nepodařilo se podle soudu obviněnému vyvrátit tvrzení obžaloby, že chtěl klíčů zneužít, 

aby mařil výsledky znárodnění. Při vyměření trestu podle soudu obviněnému 

polehčovala dosavadní zachovalost a dobrý pracovní postoj ve prospěch národního 

podniku, který si zachoval jako málokterý z bývalých majitelů zdejších továren, 

přitěžující okolnosti neshledává. 183 

Na Bedřicha Hojera, nar. 1887 byla dne 22. 6. 1951 okresním prokurátorem 

podána žaloba na pro trestné činy ohrožení zásobování podle § 134 odst. 1 tr. zákona a 

ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 136 tr. zákona, jichž se měl dopustit 

tím, že: „v Radňově od 1. 1. 1951 do 31. 3. 1951: 1) ačkoliv byl samozásobitelem, 

odbíral chléb ke škodě zásobování ostatního obyvatelstva a ukrýval nadměrné zásoby 

obilí, hrachu, jetelového a lněného semene, masa, tuků, cukru a mýdla a 2) v téže době 

jako majitel rolnické usedlosti o výměře 34.79 ha nesplnil svou dodávkovou povinnost 

tím, že na předepsaný kontingent 4.300 l mléka nedodal 215 l mléka a z nedodaného 

mléka si proti zásobovacím předpisům sbíral smetanu a stloukal máslo“. Prokurátorem 

je poukázáno, že obviněný byl již dříve stíhán pro porušení hospodářského plánu 

přesetím plochy pšenice „aby takto získaný přebytek odňal veřejnému zásobování“, 

nyní má jít o pokračování v trestné činnosti neplněním dodávkové povinnosti mléka a 

ukrýváním nadměrných zásob. Dne 3. 8. 1951 Okresním soudem v Humpolci vydán 

rozsudek, jímž byl Bedřich Hojer uznán vinen zúženým skutkem, když podle soudu: „v 

Radňově od 1. 1. 1951 do 31. 3. 1951 ačkoliv byl samozásobitelem, odbíral chléb ke 

škodě zásobování ostatního obyvatelstva a ukrýval nadměrné zásoby obilí“ a spáchal 

tak trestný čin ohrožení zásobování podle § 134 odst. 1 tr. zákona. Za to byl odsouzen 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 4 měsíců a k peněžitému trestu 10.000 

Kčs, v případě nedobytnosti k dalšímu trestu odnětí svobody v trvání 1 měsíce. Do 
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výkonu trestu započtena vazba od 6. 4. 1951. Naproti tomu Bedřich Hojer zproštěn 

obžaloby v bodě 2. Z odůvodnění plyne, že domovní prohlídkou u Bedřicha Hojera dne 

6. 4. 1951 bylo ukryté pod plevami a slámou zjištěno 539 kg žita, 78 kg pšenice, 142 kg 

hrachu, 27 kg lněného semene, 144 kg jetelového semene, 10 kg máku, 175 kg čistého 

škvařeného vepřového sádla, 32 kg škvařeného vepřového sádla se škvarky, 11 kg 

skopového loje, 13 kg převařeného másla, 3,5 litru smetany, 16 kg špeku, 7 kg uzeného 

masa, 64 kg masa v dřevěném škopku, 50 kg kostkového cukru, 12 kg homole cukru, 23 

kg mýdla, 45,5 l sklenic zavařeného masa, 12 lahví vína a likérů. Dotazem u MNV 

zjištěna nedodávka 215 l mléka i to, že Bedřich Hojer kupuje chléb, ač je 

samozásobitelem. Vina je obviněným popírána, všechny zásoby byly určeny pro 

celoroční výživu rodiny. Chléb byl kupován, pouze pokud manželka neměla čas jej 

péct. Obilí podle své výpovědi měl v úmyslu dodat při letošních dodávkách, hrách byl 

krmný, lněné semeno nevalné hodnoty, jetelové semeno bylo určeno pro příští rok, 

sádlo pochází ze dvou domácích zabíjaček, máslo je z loňského roku, kdy byl předán 

kontingent mléka, ostatní zásoby zboží jsou z doby předválečné. Mléko dodal všechno a 

i jiné dodávky splnil na 160 procent. Dále zjištěno, že za uplynulý rok měl splněny 

kontingenty téměř ve všech produktech, zemědělec si mohl po splnění předepsaných 

dodávek zbývající množství ponechat na samozásobení a volný prodej, byly mu 

povoleny dvě porážky prasat. Vina obviněného podle soudu spočívá v ukrývání 

nadměrných zásob obilí a kupováním chleba, ač byl samozásobitelem. Tím narušoval 

plynulé zásobování obilninami obyvatelstva. Měl si uvědomit, že „na stůl národa“ je 

třeba dodat každé množství volných obilnin, takové výzvy zemědělcům proběhly tiskem 

i rozhlasem. Skutečnost, že obilí bylo ukryto pod slámou, svědčí o srozumění s 

povinností obilí dodat. Pokud však jde o ostatní zásoby, neshledal soud, že by šlo o 

zásoby nadměrné. Mléko bylo za první pololetí roku 1951 naopak dodáno v množství o 

180 litrů vyšším, než předepisoval kontingent. Soud tedy uznal obviněného vinným jen 

pro nadměrné zásoby v obilninách. Obviněnému polehčovala dosavadní zachovalost, 

dobrý pracovní postoj, neboť v minulém roce vysoce předal veškeré kontingenty, 

okolnosti přitěžující neshledává. Proto mu byl uložen poměrně nízký trest. 184 

Na Josefa Lešovského, nar. 1881 dne 10. 10. 1951 podána okresním 

prokurátorem žaloba pro trestný čin ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 
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135 odst. 2 tr. zákona, jehož se měl dopustit tím, že: „v Humpolci v roce 1951 do 24. 7. 

jako majitel hospodářství o výměre 47,50 ha, odpovědný za řádný jeho chod a zejména 

také za plnění jednotného hospodářského plánu v oboru zemědělské produkce, z 

hrubé nedbalosti nezastavil plánovaný počet hovězího a vepřového dobytka a to tak, že 

místo předepsaných 20 dojnic a 36 vepřů měl ustájeno jen 13 dojnic a 13 vepřů, 

z předepsané dodávky vepřového masa pro rok 1951 ve výši 3100 kg dodal jen 104 kg a 

na 4603 kg hovězího masa dodal pouze 2780 kg, při čemž svou nedbalostí zavinil, že 

není zde předpoklad, aby plán byl dodržen a aby dodávky byly včas a řádně splněny“ . 

Podle prokurátora „obviněný nejevil zájem o hospodářství.“ Dne 19. 2. 1952 byl 

Okresním soudem v Humpolci Josef Lešovský uznán vinným trestným činem ohrožení 

jednotného hospodářského plánu podle § 135 odst. 1 tr. zákona pro skutek, podle něhož: 

„v Humpolci v roce 1951 do 24. 7. jako majitel hospodářství o výměre 47,50 ha, 

odpovědný za řádný jeho chod a zejména také za plnění jednotného hospodářského 

plánu v oboru zemědělské produkce, z hrubé nedbalosti nezastavil plánovaný počet 

hovězího a vepřového dobytka a to tak, že místo předepsaných 20 dojnic a 36 vepřů měl 

ustájeno jen 13 dojnic a 13 vepřů, z předepsané dodávky vepřového masa pro rok 1951 

ve výši 3100 kg dodal jen 1373 kg a na 5655 kg hovězího masa dodal pouze 5081 kg, při 

čemž svou nedbalostí způsobil, že hospodářský plán nebyl dodržen a dodávky nebyly 

včas a řádně splněny“ . Současně byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho 

měsíce s podmíněným odkladem výkonu na dobu jednoho roku a k peněžitému trestu 

10.000 Kčs, v případě nedobytnosti k dalšímu trestu odnětí svobody v trvání 14 dnů. 

Z odůvodnění plyne, že obviněný sice popřel vinu, ale připouští určité nedostatky 

v hospodářství nezávislé na jeho vůli. Hájil se stářím 71 let a těžkou nemocí 

s krvácejícími žaludečními vředy, jež mu umožňují pouze administrativní práce 

vedoucího hospodáře. Ani s pomocí rodiny není možno závazky splnit. Již v roce 1950 

z těchto důvodů neúspěšně nabízel své hospodářství MNV a ONV, i když po dovršení 

65 let by k tomu byl důvod podle zákona č. 55/47 Sb.185 Od roku 1948 je na 

hospodářství zapsána národní správa ve prospěch ONV, tento by tedy měl mít hlavní 

odpovědnost. Na ustájení dobytka není podle obviněného dostatek vhodných prostor, 

jinak dodávky plodin kromě brambor jsou plněny ještě ve vyšším množství. Letošního 

roku bylo hospodářství předáno do nuceného pachtu MNV. Zaměstnanci hospodářství 
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Antonín Arnot a Marie Arnotová jako svědci potvrdili výpověď obviněného, hodnotí jej 

jako dobrého člověka. Zemědělský referent MNV v Humpolci Bohumil Rytych jako 

svědek potvrdil havarijní stav hospodářských prostor statku i naplněnost současných 

prostor dobytkem. Podle jeho názoru ale byla možnost jatečný dobytek nahradit 

krávami. Dodávková povinnost nebyla splněna jen v hovězím a vepřovém mase, mléce 

a bramborách. U brambor z důvodu nevyvedení se odrůdy. Zemědělský referent ONV 

v Humpolci Josef Koten podle soudu vyvrátil obhajobu obviněného, ONV nemohla nést 

zodpovědnost za vedení hospodářství z titulu národní správy, neboť správa nebyla 

převzata a fakticky vykonávána, nebyl ustanoven zástupce národní správy. Obviněný 

tím, že na hospodářství pracoval, měl podle soudu na sebe vzít veškerou zodpovědnost 

za jeho vedení. Lékařskou zprávou byla potvrzena sešlost věkem a žaludeční vředy 

vyžadující střevní výplachy každý třetí až pátý den. Z výpisů dodávek na rok 1951 soud 

zjistil, že nebylo dodáno 1527 kg vepřového masa, 574 kg hovězího masa, ostatní 

zemědělské produkty dodány. Soud má za prokázané, že obviněný zkrátil veřejné 

hospodářství o zjištěné nedodávky masa a mléka. Oproti obhajobě obviněného má soud 

za podstatné, že po celou dobu za hospodářství vystupoval, tudíž převzal veškerou 

zodpovědnost i závazky. Nedostatečné stájové prostory mohl řešit výměnou jatečního 

dobytka za krávy, což by mu umožnilo plnit hospodářské povinnosti. Pro tuto nedbalost 

byl proto uznán vinným. Při uložení trestu zohledněn vysoký věk a zdravotní stav, 

přičemž trest odnětí svobody je prakticky nevykonatelný. Tyto okolnosti jsou známy i 

široké veřejnosti, takže v tomto případě se podmíněné odsouzení nepříčí obecnému 

důležitému zájmu. Poměrně nízký peněžitý trest byl volen s ohledem na již prakticky 

žádnou majetkovou základnu obviněného. Veškerý majetek mu byl totiž jako bývalému 

továrníkovi znárodněn, majetek nabytý bezpracnými zisky byl tudíž již prakticky 

odňat.186 

Na Václava Skálu, nar. 1898 dne 14. 11. 1951 okresním prokurátorem podána 

žaloba pro trestný čin ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 136 tr. zákona, 

kterého se měl dopustit tím, že: „v roce 1951 v Syrově jako soukromý podnikatel, 

odpovědný za vedení svého podniku, nesplnil závazek plynoucí z jednotného hosp. plánu 

a to: nedodal 44 q žita, 74 q brambor, 182 kg máku, 105 kg lněného semene a místo 7 

kusů dojnic zastavil jen 3, takže nesplnil pak ani dodávku mléka a na místo 6.350 litrů 
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za hospodářský rok dodal na 3 čtvrtletí jen 3.031 litrů, při čemž oznámil mlékárně 

rozpis předpisu na jednotlivá čtvrtletí takovým způsobem, že špatné plnění dodávky 

mléka mohlo snadno ujíti pozornosti, ačkoliv mohl věděti, že předpis mléka tak jak si jej 

rozplánoval, nebude moci splniti“. Podle prokurátora až při hrozbě trestního stíhání 

rozšířil obviněný počet dojnic na tři, což předtím zcela odmítal, a dále prohlásil, že dodá 

60 kg máku ze 70 kg u něj nalezených. To má vypovídat o jeho liknavosti a 

přinejmenším nedbalosti. Dne 23. 11. 1951 Okresním soudem v Humpolci Václav Skála 

uznán vinným žalovaným trestným činem. Vyjma nesplnění rostlinných produktů byl 

skutek popsán v souladu s podanou žalobou. Současně uložen nepodmíněný trest odnětí 

svobody v trvání jednoho měsíce, peněžitý trest 5.000 Kčs a v případě nedobytnosti 

další trest odnětí svobody v trvání čtrnácti dnů. Za zbytek žalovaného jednání byl 

obviněný osvobozen. Obviněný popřel vinu, dodávky plodin podle svého vyjádření 

nemohl splnit v důsledku krupobití a mokrého počasí. Nezastavení počtu dojnic je 

zdůvodněno nedostatkem času, neboť na hospodářství pracuje sám. Počítal, že 

v posledním čtvrtletí dodá více mléka, ale byl si vědom, že dodávky i tak nesplní. Podle 

soudu byla z dalších provedených důkazů obhajoba obviněného z větší části potvrzena, 

proto došlo ke zproštění žaloby. Ohledně nedodávky mléka vina uznána, neboť bylo 

prokázáno, že již rok předtím u dojnic nedodržel plánovaný zástav. Doba vazby od 24. 

10. 1951 započtena do trestu odnětí svobody. 187 

Na Čeňka Doubka, nar. 1891 dne 24. 6. 1952 okresním prokurátorem podána 

žaloba pro trestné činy ohrožení zásobování podle § 134 odst. 1 tr. zákona a ohrožení 

jednotného hospodářského plánu podle § 135 odst. 1, 2 tr. zákona, kterých se měl 

dopustit tím, že: „v Koberovicích 1) od podzimu 1951 do 8. 4. 1952 ukrýval ve stodole a 

v chlévě pod slamou a plevami 11,80 q ovsa a 2,20 q žita, které nepotřeboval, čímž 

způsobil značné znehodnocení tohoto obilí od myší, ačkoliv věděl, že zemědělci jsou 

vyzýváni k dodání všeho nadbytečného obilí, ježto u obilí se jeví velká hospodářská 

potřeba, 2) v roce 1950 nesplnil předepsanou dodávku ovsa o 370 kg, máku o 18 kg, 

lněných stonků o 585 kg, brambor o 13 q, hovězího masa o 867 kg, vepřového masa o 

312 kg, mléka o 743 litrů, ačkoliv k tomu měl možnost, v roce 1951 pak rovněž nesplnil 

předepsané dodávky, ačkoliv to učinit mohl a to máku o 250 kg, lněného semene o 60 
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kg, lněných stonků o 5 q, jetelového semene o 35 kg, brambor o 128,50 q, mléka o 4.950 

litr ů, vepřového masa o 1.049 kg, při čemž tato nedodávka je v přímé souvislosti 

s nesplněním plánu zástavu dobytka, ježto místo 18 kusů hovězího dobytka – z toho 7 

krav – měl jen 17 kusů dobytka – z toho 5 krav – a místo 12 kusů vepřového dobytka měl 

jen 3 kusy, při čemž plán zástavu dobytka nesplnil ani v I. čtvrtletí 1952, kdy měl místo 

11 kusů vepřového dobytka jen 3 kusy a dále v tomto čtvrtletí zastavil místo 21 kusů 

hovězího dobytka 19 kusů a nedodal 264 kg vepřového masa, 157 kg hovězího masa, 

3.363 litrů mléka a konečně neprovedl plánovanou těžbu 34 m3 dřeva ve svém lese“. 

Podle prokurátora si obviněný chtěl vytvořit „železné zásoby“ s cílem, „aby ani o zrnko 

víc nemusel odevzdat, než měl předepsáno.“ Předepsané dodávky totiž splnil, ale měl si 

být vědom nadměrnosti zásob, neboť obecný zájem prý směřuje k odevzdání co nejvíce 

vyrobených zemědělských produktů. „Protože totiž jednotný hospodářský plán je 

soustavně narušován venkovskými boháči a jinými lidmi lidově demokratickému zřízení 

nepřátelskými, vyvažuje se nedostatek zásobování obyvatelstva dodávkami obilí navíc, 

které poctiví a řádně smýšlející zemědělci dodávají z produktů, které jim zbudou 

nevyužity po splnění jejich dodávkových povinností.“ Nezastavení stavů dobytka podle 

prokurátora „netkví v objektivních příčinách, které obviněný uvádí, nýbrž v jeho 

nezájmu o plnění předepsaných úkolů, který je u zemědělců jeho třídního zařazení zcela 

běžný“. Dne 5. 9. 1952 rozsudkem Okresního soudu v Humpolci byl Čeněk Doubek 

uznán vinným žalovanými trestnými činy a skutky, byl mu uložen nepodmíněný trest 

odnětí svobody v trvání tří měsíců, peněžitý trest 20.000 Kčs a v případě nedobytnosti 

další dva měsíce odnětí svobody. Soud vzal za prokázané oba trestné činy, ale ve 

prospěch obviněného zhodnotil, že o hospodářství se stará sám a své úkoly tak nemůže 

řádně plnit. Soud nemá za prokázané, že trestný čin byl páchán z nepřátelství k lidově 

demokratickému řádu, jednání hodnotí jako nedbalost částečně zaviněnou osobními a 

rodinnými poměry obviněného. 188 

Na Aloise Kopeckého, nar. 1894 dne 24. 7. 1952 okresním prokurátorem podána 

žaloba pro trestné činy ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 odst. 1, 2 

tr. zákona a ohrožení plánování a kontroly plnění plánu podle § 138 odst. 1 tr. zákona, 

jichž se měl dopustit tím, že: „v Ji řicích a) v roce 1951, ačkoliv k tomu měl možnosti, 

nedodal na předepsané dodávky 276 kg vepřového masa, 125 kg lněného semene, 131 
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kg ostatních olejnin, 11,50 q brambor, 505 kg lněných stonků, 2.860 kg slámy, 5.425 

litr ů mléka a že také v roce 1952 v I. pololetí nedodal 332 kg hovězího masa, 81 kg 

vepřového masa, 1.756 kusů vajec a 2.813 litrů mléka, při čemž si nezastavil 

předepsaný stav hovězího dobytka ani dobytka vepřového, b) v roce 1951 i 

v předchozích létech udával do závodových listů pro MNV, sloužících jako podklad pro 

rozpis dodávkových úkolů, nižší výměru orné půdy o 1,4798 ha, ačkoliv věděl, že jeho 

výměra je větší“ . Podle prokurátora nízká dojivost krav, nedostatek krmiva, obrna vepřů 

a neúroda plodin, na něž se obviněný odkazuje, „jsou zcela běžné výmluvy, kterých 

používají všichni zemědělci“ . Dne 29. 8. 1952 Okresním soudem v Humpolci vydán 

rozsudek, jímž byl Alois Kopecký uznán vinným žalovanými trestnými činy a skutky, 

za což byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání sedmi měsíců, 

peněžitému trestu 30.000 Kčs a v případě nedobytnosti k dalšímu trestu odnětí svobody 

v trvání dvou měsíců. Soud bez konkretizace odůvodnění vyslovil názor o vině a 

stanovil trest, přičemž pro navržený trest propadnutí jmění neshledal zákonné 

podmínky. 189 

Na Annu Šimonovou, nar. 1902 dne 18. 9. 1952 okresním prokurátorem podána 

žaloba pro trestné činy útok proti skupinám obyvatelů podle § 117 tr. zákona a 

pobuřování proti republice podle § 82 tr. zákona, jichž se měla dopustit tím, že: 

„v Humpolci 1) v dubnu 1952 napsala na plakát, vyvěšený Karlou Kopáčovou před 

jejím bytem výrok, v němž bylo hroženo násilím, směřujícím zřejmě proti Karle 

Kopáčové, jako aktivní člence KSČ a několika masových organizací, 2) v roce 1951 a 

1952 (v I. polovině) při poslouchání nepřátelského zahraničního rozhlasu nařídila 

přijímač na takovou hlasitost, že vysílání bylo v celém domě a také v bytě Kopáčových 

slyšitelné“. Podle prokurátora: „Obviněná Šimonová bydlela v jednom domě s učitelkou 

Karlou Kopáčovou, která je aktivní členkou KSČ a pracovnicí v několika masových 

organisacích. Protože Šimonová nesouhlasila s názory Kopáčové, ježto sama kladný 

poměr k lidově demokratickému zřízená nemá, docházelo mezi nimi k diferencím“. 

Poslech zahraničního rozhlasu prý „ukazuje na její negativní postoj ke všemu 

pokrokovému“. Dne 17. 10. 1952 rozsudkem Okresního soudu v Humpolci uznána 

Anna Šimonová vinnou žalovanými trestnými činy a skutky. Byla odsouzena k trestu 

odnětí svobody v trvání čtyř měsíců s podmíněným odkladem na dobu tří let. Současně 
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jí bylo uloženo, aby do tří měsíců nastoupila zaměstnání přiměřené svým schopnostem a 

zdravotnímu stavu. Soud nepochybuje o vině, když obviněná výrokem na 

budovatelském plakátě chtěla přestrašit manžele Kopáčovi a především Karlu 

Kopáčovou pro její aktivní činnost v KSČ, i když značnou měrou se také jednalo o 

osobní nepřátelství obou nájemnic v témže domě. Poslech zahraničního rozhlasu není 

zakázán, ale nasvědčuje podle soudu o poměru obviněné k dnešnímu lidově-

demokratickému zřízení. Jestliže obviněná poslouchala tyto štvavé a vylhané zahraniční 

zprávy, až to bylo slyšet po celém domě, dopustila se podle názoru soudu i dalšího 

trestného činu. Přestože soud sám vzápětí konstatuje, že ani svědkyně Kopáčová obsahu 

vysílaných zpráv nerozuměla. 190 

Na Františka Zemana, nar. 1898 dne 28. 10. 1952 okresním prokurátorem 

podána žaloba pro trestný čin ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 

odst. 1, 2 tr. zákona, kterého se měl dopustit tím, že: „v roce 1951 nesplnil řádně 

povinnosti plynoucí pro něj z dodávkových smluv, takže nedodal řádně mák, brambory, 

hovězí i vepřové maso, vejce a mléko a také v roce 1952 do 31. 8. 1952 nesplnil řádně 

dodávkové povinnosti, ježto nedodal vůbec nic na dodávku vajec, jichž měl předepsáno 

dodati 2.500 kusů, mléka, jehož měl předpis 2.800 litrů, sena, jehož měl dodat 2 q a 

drůbeže, které měl dodat 18 kg, ačkoliv měl možnost aspoň částečně dodávky splnit“. 

Podle prokurátora: „obhajoba obviněného, že si ponechával vejce a mléko pro domácí 

potřebu vzhledem k nemoci svého syna, ježto nebral potravinové lístky a neměl dostatek 

peněz, nemůže obviněného zbavit viny“. Motiv jednání obviněného je vysvětlován tím, 

že „z nespokojenosti s dnešním lidově demokratickým řádem ztratil zcela zájem o řádný 

chod hospodářství, nedbá o jeho vedení a nedbá o to, aby povinnosti jako vedoucímu 

tohoto hospodářství uložené řádně plnil“ . Po vypátrání uprchlého Františka Zemana 

podána dále dne 10. 8. 1953 žaloba pro trestné činy nedovoleného ozbrojování podle § 

120 odst. 1 písm. b) tr. zákona, maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 písm. 

b) tr. zákona a pytláctví podle § 256 odst. 1 písm. a) tr. zákona, jichž se měl dopustit 

tím, že: „v Senožatech a okolí: 1) od r. 1945 do r. 1953 až do 29. 7. 1953 přechovával 

bez dovolení jednu pistoli a řadu nábojů a dále ukryl ve svém domě jednu malorážku, 

ráže 6 mm a u svého domu jeden bubínkový revolver a menší množství nábojů a příprav 

na střelivo, jakož i jednu dýku, při čemž malorážka, revolver, dýka a střelivo byly u něj 
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nalezeny dne 1. 4. 1953, 2) od prosince 1952 do 29. 7. 1953 se ukrýval po lesích a jinde, 

aby se vyhnul projednání žaloby pro ohrožení jednotného hosp. plánu, která měla být 

projednána u lid. soudu v Humpolci, na předvolání se nedostavoval a záměrně se 

vyhýbal stráži, která jej měla předvést, 3) v době od prosince 1952 do 29. 7. 1953 

zastřelil neznámé množství králíků a jiné zvěře bez jakéhokoliv loveckého oprávnění“ . 

Podle prokurátora se „obviněný svým chováním postavil zcela proti řádu, který u nás je 

zakotven, dopustil se jednání, kterým zřejmě dal na jevo, že je odhodlán k jakýmkoliv tr. 

činům, aby zabránil provádění u nás platných zákonů, což je nepochybně činnost 

společensky vysoce nebezpečná“ . Dne 18. 8. 1953 rozsudkem Lidového soudu 

v Humpolci František Zeman uznán vinným trestnými činy ohrožení hospodářského 

plánu podle § 135 odst. 1, 2 tr. zákona, nedovoleného ozbrojování podle § 120 odst. 1 

písm. b) tr. zákona a pytláctví podle § 256 odst. 1 písm. a) tr. zákona pro žalované 

skutky, naproti tomu byl zproštěn obžaloby pro trestný čin maření výkonu úředního 

rozhodnutí podle § 171 písm. b) tr. zákona. Za uznanou vinu byl odsouzen k 

nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců, peněžitému trestu 

4.000 Kčs a v případě nedobytnosti k náhradnímu trestu odnětí svobody v trvání čtyř 

měsíců. Dále uložen trest propadnutí majetku obviněného (1/2 zemědělské usedlosti čp. 

113 v Senožatech s příslušenstvím), trest ztráty čestných práv občanských a to čestných 

práv uvedených v § 44 odst. 2 tr. zákona na dobu pěti let. Vojenský dalekohled 

prohlášen za zabraný. Podle soudu obviněnému přitěžovalo, že projevil nepřátelství 

k lidově-demokratickému řádu. Ke zproštění žaloby pro trestný čin maření výkonu 

úředního rozhodnutí došlo pro nenaplnění skutkové podstaty, neboť František Zeman 

neuprchl stráži ani z vazby. 191 192 

Na Josefa Kazdu, nar. 1884 dne 4. 11. 1952 okresním prokurátorem podána 

žaloba pro trestný čin urážky veřejného činitele podle § 180 tr. zákona, jehož se měl 

dopustit tím, že: „dne 25. 8. 1952 ve Zbinohách tajemnici MNV Marii Kolářovou při 

kontrole výmlatu hrubě napadl urážlivými slovy“. Podle prokurátora: „T řídní profil 

obviněného jako velkého zemědělce zcela vysvětluje, proč se takových tr. činů dopouští. 

Je to zřejmě odpor k lidově demokratickému řádu, který odstraňuje vliv zemědělců na 

vsi a tedy i vliv obviněného. Proto obviněný takovým urážlivým způsobem vystupuje 

proti funkcionářům lidosprávy, neboť v rozčilení projevuje své pravé smýšlení“. Dne 
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27. 11. 1952 rozsudkem Okresního soudu v Humpolci Josef Kazda uznán vinným ze 

žalovaného trestného činu a skutku, byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody v trvání dvou měsíců, peněžitému trestu 5.000 Kčs a v případě nedobytnosti 

k náhradnímu trestu odnětí svobody na dobu jednoho měsíce. Soud vzal vinu za 

prokázanou, obviněný jako zemědělec s výměrou 19,68 ha při kontrole výmlatu obilí 

hrubě urazil tajemnici MNV Marii Kolářovou. Jeho tvrzení, že byl nervózní 

z neustálých kontrol, jej nemůže viny zbavit. Projevil nepřátelství k lidově 

demokratickému řádu. 193  

Na Václava Zápotočného, nar. 1895 dne 12. 11. 1952 okresním prokurátorem 

podána žaloba pro trestný čin ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 

odst. 1, 2 tr. zákona, kterého se měl dopustit tím, že: „v Dudíně v r. 1952 při výmlatu o 

žních nepostaral se jako zodpovědný vedoucí hospodářství o řádné seřízení mlátičky, 

kterou také nepřezkoušel, takže došlo k tomu, že značné množství obilí zůstalo 

nevymláceno ve slámě a dále že v tomto roce, v prvých třech čtvrtletích, bez náležitého 

odůvodnění nesplnil předepsanou dodávku žita, lněného semene, jetele, lněných stonků, 

hovězího masa, vepřového masa, drůbeže a dále nedodržel plánovaný stav hovězího 

dobytka, do něhož mu chybí 5 kusů“ . Podle prokurátora je Václav Zápotočný majitelem 

velkého hospodářství o rozloze 51 ha, sám hospodaří na 43 ha a 8 ha propachtoval. „Už 

tyto skutečnosti ukazují na to, že obviněný byl a jest velmi zámožným zemědělcem, který 

jako takový měl rozhodující vliv v obci. Jestliže lidově demokratické zřízení odstraňuje 

vliv venkovských boháčů, což si tito jasně uvědomují, jest zcela pochopitelné, že se to 

projevuje i v práci obviněného, který dělá opravdu jen to, co musí a nedbá o řádný 

provoz hospodářství tak, jak by to bylo jeho povinností.“ Dne 5. 12. 1952 rozsudkem 

Okresního soudu v Humpolci byl Václav Zápotočný uznán vinným žalovaným trestným 

činem a skutkem, vyjma nesprávného výmlatu žita, kde došlo ke zproštění žaloby. Za to 

byl odsouzen k nepodmíněnému trestu sedmi měsíců odnětí svobody, peněžitému trestu 

30.000 Kčs, event. dalšímu trestu tři měsíce odnětí svobody, dále vyslovena ztráta 

čestných práv občanských, propadnutí zemědělského majetku a zákaz pobytu v Dudíně 

na 10 let. Soud skutkovou podstatu předmětného trestného činu spáchaného z nedbalosti 

spatřuje v tom, že obviněný nevyvinul takové úsilí, aby předpis dodávek splnil. 

Postupné neplnění dodávek započalo již v roce 1950, když v roce 1951 byl za neplnění 
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dodávek potrestán Okresním národním výborem v Humpolci v únoru 1952 pokutou 

50.000 Kčs a v červnu téhož roku pokutou 15.000 Kčs. Při ukládání trestu soud jako 

přitěžující shledal nepřátelství obviněného k lidově demokratickému řádu a pokračování 

trestného činu po delší dobu. Ve zprošťující části rozsudku soud přisvědčil obhajobě, že 

mlátička nebyla jeho a při výmlatu byl vždy přítomen kontrolor. 194 

Na Bedřicha Hojera, nar. 1887 dne 18. 11. 1952 okresním prokurátorem podána 

žaloba pro trestný čin ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 odst. 1, 2 

tr. zákona, jehož se měl dopustit tím, že: „v Radňově v r. 1952 jen v prvých třech 

čtvrtletích bezdůvodně nesplnil předepsanou dodávku mléka, drůbeže, lněného semene a 

stonků, máku, směsky, olejnin a krmných luštěnin, při čemž si také nezastavil 

předepsaný počet dojnic“. Podle prokurátora Bedřich Hojer hospodařící na výměře 

34,79 ha má dostatek pracovních sil, „hospodářství velmi pěkně zavedené“, se všemi 

předpoklady k plnění dodávek. Přesto již v předchozím roce byl pro neplnění stíhán. 

Dne 12. 12. 1952 Okresním soudem v Humpolci vydán rozsudek, jímž byl Bedřich 

Hojer uznán vinným žalovaným trestným činem a skutkem, vyjma nedodávky drůbeže, 

lněného semene, olejnin a krmných luštěnin. Za to mu byl uložen nepodmíněný trest 

odnětí svobody na osm měsíců, peněžitý trest v částce 30.000 Kčs, při nedobytnosti 

další 3 měsíce odnětí svobody, dále tresty propadnutí zemědělského nemovitého 

majetku, ztráty čestných práv občanských a zákaz pobytu v Radňově na dobu pěti let. 

Bez patřičné argumentace soud shledává spáchání žalovaného trestného činu, vyvozuje, 

že společensky nebezpečné jednání obviněného je důsledkem jeho celkového 

nepřátelského postoje venkovského boháče k dnešnímu lidově-demokratickému zřízení 

ohrožujícího zásobování obyvatelstva. 195 K uloženému trestu Bedřichu Hojerovi 

rozsudkem Okresního soudu v Humpolci jeho dcera Marie Kameníková v roce 2008 

mimo jiné těmito slovy vzpomíná: „Vyřknutý trest obsahoval 8 měsíců odnětí svobody, 

30 tisíc Kčs pokuty, byl doplněn tresty vedlejšími – konfiskace zemědělského majetku, 

ztráta čestných práv občanských na 4 roky a zákaz pobytu v obci Radňov. Tím se 

konečně naplnily záměry a snahy nedočkavých zaslepenců rudého režimu. Tatínek ve 

vězení a naše neúplná rodina byla hned pak v únoru 1953 vystěhována na ČSSS Radlík 

u Týnce n. Sáz. na hospodářství Dolní Požáry. Otec po návratu z vězení do Radňova 

nesměl, připojil se k mamince, bratrovi a sestře a zde ve vyhnanství v cizím jim 
                                                             
194 SOA PELHŘIMOV. Trestní spis: T 121/52. Fond Okresní soud Humpolec, 1952. 
195 SOA PELHŘIMOV. Trestní spis: T 124/52. Fond Okresní soud Humpolec, 1952. 
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prostředí, začínali svoji nedobrovolnou etapu dalšího života. Tatínek s bratrem 

pracovali jako dělníci, maminka s mojí sestrou ošetřovaly dobytek. Bratr a rodiče se 

nedožili politických změn r. 1989 a já doufám a věřím, že takové příkoří už naši 

spoluobčané nikdy nedopustí opakovat!“ 196 

Na Josefa Sukdoláka, nar. 1909 dne 26. 11. 1952 okresním prokurátorem podána 

žaloba pro trestný čin ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 odst. 1, 2 

tr. zákona, jehož se měl dopustit tím, že: „v Lohenicích v r. 1952 v prvých třech 

čtvrtletích bez závažných důvodů nesplnil svoje dodávkové úkoly pokud jde o žito, 

luštěniny, mák, lněné semeno a lněné stonky, olejniny, brambory, hovězí a vepřové 

maso, drůbež a mléko, při čemž si nezastavil ani plánovaný stav hovězího dobytka“. 

Podle prokurátora Josef Sukdolák hospodařící s výměrou 22 ha „je ve všech dodávkách 

liknavý a snaží se dělat opravdu jen to, k čemu je donucen“. Dne 13. 2. 1953 byl Josef 

Sukdolák rozsudkem Lidového soudu v Humpolci uznán vinným žalovaným trestným 

činem a skutkem, vyjma nedodávky brambor. Byl odsouzen k nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody v trvání šesti měsíců, peněžitému trestu v částce 20.000 Kčs a v případě 

nedobytnosti k náhradnímu trestu odnětí svobody v trvání dvou měsíců, dále k trestům 

propadnutí zemědělského nemovitého jmění obviněného, ztráty čestných práv 

občanských na dobu pěti let a zákazu pobytu v obci Lohenice na pět let. Soud sice 

konstatuje obhajobu obviněného, že k práci na hospodářství je sám, manželka je 

nemocná TBC, ale podle jeho názoru si obviněný mohl pracovní síly získat sousedskou 

výpomocí. Svým jednáním podle soudu projevil nepřátelství k lidově demokratickému 

řádu, měl špatný vliv na malé a střední rolníky na cestě vesnice k socialismu. 197 

Na Josefa Honzla, nar. 1891 dne 11. 2. 1953 okresním prokurátorem podána 

žaloba pro trestný čin ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 odst. 1, 2 

tr. zákona, kterého se měl dopustit tím, že: „v Komorovicích v r. 1952 nevedl řádně 

svoje hospodářství, neprováděl řádně a včas potřebné polní práce, takže pak v důsledku 

toho nesplnil svoje dodávky, pokud jde o krmné luštěniny, mák, lněné semeno, lněné 

stonky, hovězí a vepřové maso a mléko a že také neprovedl včas podzimí setbu a 

nezastavil si plánovaný stav hovězího dobytka“. Podle prokurátora motiv žalované 

činnosti vychází z třídního původu obviněného a spočívá v jeho nepřátelství k lidově 

demokratickému řádu. V minulosti byl zvyklý, že práce za něj prováděly dvě najaté 
                                                             
196 RŮŽIČKA, Miloslav. Vyhnanci. Havlíčkův Brod: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s., 2008. 405 s. 
197 SOA PELHŘIMOV. Trestní spis: T 128/52. Fond Okresní soud Humpolec, 1952. 



99 

 

stálé pracovní síly a řada sezónních pracovních sil. „Lidově demokratický řád ovšem 

odstraňuje vykořisťování člověka člověkem a pracovní síly byly proto obviněnému 

odňaty... Je pochopitelné, že obviněný za tohoto stavu, kdy je nucen sám na 

hospodářství pracovat a kdy jsou mu odebírány všechny nadměrné zisky, není spokojen 

ve srovnání s dřívějšími časy, které byly pro něj nesporně příznivější. Za tohoto stavu 

nemá zájem na hospodářství, nechce pomáhat budovat tento řád, který dává všem podle 

vykonané práce, nedbá o plnění svých povinností vůči státu.“ Prokurátor při hlavním 

líčení omezil žalobu, když upustil od stíhání nevčasného provedení polních prací a 

nedodávky drobných luštěnin a neprovedení zimní setby. Dne 8. 4. 1953 Lidovým 

soudem v Humpolci vydán rozsudek, jímž byl Josef Honzl uznán vinným žalovaným 

trestným činem, jehož se měl dopustit žalovaným jednáním upraveným prokurátorem 

při hlavním líčení. Za to mu byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 

deseti měsíců, peněžitý trest v částce 20.000 Kčs a při nedobytnosti náhradní trest 

odnětí svobody v trvání čtyř měsíců, dále trest propadnutí celého jmění, trest ztráty 

čestných práv občanských, u vyjmenovaných v ust. § 44 odst. 2 na dobu tří let, trest 

zákazu pobytu v okrese Humpolec navždy. Podle § 74 odst. 1 písm. c) tr. zákona198 

zabrána ideální polovina usedlosti manželky obviněného Marie Honzlové a vlastníkem 

se stal stát. Podle rozsudku soudu Josef Honzl, stár 62 let, je vesnickým boháčem 

s usedlostí o výměře 19 ha se spoluvlastnickým polovičním podílem manželky. Byl 

odpůrcem lidově demokratického zřízení a socializace vesnice. Ztrácel zájem na 

produktivitě práce, zanedbával povinnosti tak, že nebyl schopen plnit smluvní závazky 

v roce 1952. Obviněný vinu popíral, nedodávky v živočišné výrobě byly podle něj 

způsobeny nezaplánovaným stavem dobytka, na jehož zakoupení neměl peníze, len mu 

měl zmrznout či uschnout. Jeho obhajoba podle soudu byla vyvrácena výpovědí Petra 

Bartáka, podle něhož malí a střední zemědělci za stejných podmínek len splnili, 

obviněný nepřijal nabízený dobytek s výmluvou nedostatku peněz a krmivovou 

základnu měl dostatečnou. Možnost zakoupit dobytek potvrdil i Alois Suk. Při výměře 

trestu soud shledává stupeň společenské nebezpečnosti jednání obviněného jako velmi 

značný. Obviněný je povahově flegmatikem, za první republiky byl členem obecního 

                                                             
198 § 74 odst. 1 zákona č. 86/1950 Sb.: „1) Jestliže věc uvedená v § 55 odst. 1 nebyla prohlášena za 
propadlou, vysloví soud zpravidla, že se věc zabírá: a) náleží-li pachateli, jejž nelze stíhat nebo odsoudit, 
b) náleží-li pachateli, od jehož potrestání soud upustil, c) náleží-li osobě, která z nedbalosti přispěla k 
spáchání trestného činu, nebo d) vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku anebo jiný obecný zájem.“  
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zastupitelstva a až do roku 1948 organizován ve straně lidové. Dodávkové povinnosti 

neplní od roku 1950, kdy byl ONV v Humpolci dvakrát trestán pro nedodávky. 

Přitěžovalo mu pokračování v trestném činu po delší dobu, polehčovalo pokročilé 

stáří.199  

Na Josefa Honzla, nar. 1904 dne 11. 2. 1953 okresním prokurátorem podána 

žaloba pro trestný čin útoků proti skupinám obyvatelů podle § 118 odst. 1 tr. zákona, 

kterého se měl dopustit tím, že: „dne 23. 1. 1953 na veřejné ulici v Komorovicích 

prohlašoval, že za nepořádky na státním statku v Komorovicích jsou vinni komunisté, že 

by bylo třeba každému nařezat a že na ně dojde a budou muset všechno zaplatit, jakož i 

další výroky téhož rázu“. Podle prokurátora jsou tyto výroky: „namířeny proti skupině 

obyvatelů naší republiky, organisované v KSČ a jde tudíž jasně o stoupence lidově 

demokratického řádu“. Takové řeči prý „odrazují celou řadu zvláště kolísavějších 

občanů od budovatelské práce, znesnadňují náš postup k socialismu“. Dne 10. 4. 1953 

rozsudkem Lidového soudu v Humpolci byl Josef Honzl uznán vinným trestnými činy 

útoků proti skupinám obyvatelů podle § 119 tr. zákona a šíření poplašné zprávy podle § 

127 odst. 1, 2 tr. zákona, jichž se měl dopustit tím, že: „dne 23. ledna 1953 na veřejné 

ulici v Komorovicích vůči Josefu Kovářovi, sváděje nepořádky na státním statku 

v Komorovicích na předsedy a komunisty prohlásil: 1) vy jste všichni takoví komunisté, 

pacholci, patří pořádný klicek na vás, 2) tys taky takový komunista, ono na vás dojde a 

všechno zaplatíte“. Za toto jednání byl odsouzen k trestu nápravného opatření v trvání 

šesti měsíců, kdy z odměny náležející obviněnému za práci propadlo 20 % státu. Soud 

vycházel z výpovědi Josefa Kováře, obviněný žalované výroky popřel. Soud měl 

skutkové okolnosti za prokázané, v rozporu s žalovaným trestným činem však v jednání 

obviněného shledal naplnění jiných skutkových podstat trestných činů. Podle soudu 

obviněný svými výroky hanobil příslušníky KSČ proto, že jsou stoupenci lidově 

demokratického řádu. Vyjadřoval se o nich s úmyslem snížit jejich vážnost na veřejnosti 

a mohl zneklidňovat obyvatelstvo, případně zbavovat jej důvěry ve stát prohlašováním, 

že dojde na komunisty, t.j. představitele lidově-demokratického řádu, poměry se zvrátí a 

komunisté vše zaplatí. Přitom prý věděl, že tyto okolnosti nenastanou. Obviněný je 

vyučen zedníkem, pochází z rodiny malého živnostníka, jeho poměr k lidově 

demokratickému zřízení je záporný. Polehčoval mu řádný život pracujícího člověka a 

                                                             
199 SOA PELHŘIMOV. Trestní spis: T 10/53. Fond Okresní soud Humpolec, 1953. 
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jeho rozčilení. Soud proto uvažoval o druhu trestu, jenž by obviněného vychovával ke 

kolektivnímu soužití a tvůrčí práci pro budovatelské úsilí socialismu.200 

Na Marii Průšovou, nar. 1900 dne 27. 5. 1953 okresním prokurátorem podána 

žaloba pro trestný čin poškozování majetku lidových družstev podle § 245 odst. 2 tr. 

zákona, jehož se měla dopustit tím, že: „dne 3. dubna 1953 v Bystré podřezala tři 

ovocné stromy, patřící tamnímu JZD III. typu“. Podle prokurátora podřezala obviněná 

stromy z důvodu nepřátelství se sousedem Stanislavem Formanem, jež vyústilo 

v podřezání ovocných stromů, které před vstupem do JZD on vlastnil. Zdůrazněna 

„zákeřnost“ jednání obviněné, „které beze sporu nese znaky starého kapitalistického 

mstivého nazírání a které v dnešní společnosti nemá místa“. Dne 1. 7. 1953 byla 

rozsudkem Lidového soudu v Humpolci odsouzena pro žalovaný trestný čin, jehož se 

měla dopustit tím, že: „dne 3. dubna 1953 v Bystré podřezala 4 ovocné stromy, patřící 

tamnímu JZD III. typu“, současně jí byl uložen trest odnětí svobody v trvání tří měsíců 

s podmíněným odkladem na zkušební dobu dvou let. Soud shledal za prokázané, že 

Marie Průšová jako členka JZD III. typu ve Velkých Křepinách žije v nepřátelském 

poměru se spolučlenem JZD Stanislavem Formanem pro rozepři, kterou 

v občanskoprávním řízení prohrála. Ze msty vůči němu podřezala 4 stromky na zahradě 

náležející JZD, dříve patřící Stanislavu Formanovi. Na místě byla přistižena, ale trestný 

čin popřela. Uvedla, že odřezávala pouze podrost kolem stromků. Obviněná je 

malorolnického původu, manželka bývalého středního zemědělce, oba jsou nyní členy 

JZD. Politicky není organizována, pracovní morálku a poměr k lidově-demokratickému 

zřízení má dobrý. Přitěžuje jí jednání ze msty, ale polehčuje řádný život pracující ženy a 

malá škoda.201 

Na Stanislava Straku, nar. 1898 dne 10. 8. 1953 okresním prokurátorem podána 

žaloba pro trestný čin šíření poplašné zprávy podle § 128 odst. 1 písm. a) tr. zákona, 

jehož se měl dopustit tím, že: „v Želivě dne 5. 7. 1953 šířil ve sběrně mléka a jinde 

zprávu, že stejně jako v Maďarsku i u nás budou co nevidět vracet půdu z kolchozů“ . 

Podle prokurátora „p řekrucování zpráv o vývoji poměrů v Maďarsku a šíření zpráv, že 

u nás dojde co nevidět k vracení půdy z JZD je způsobilé způsobit značné potíže ve 

výstavbě socialismu a ohrozit obecný zájem na této výstavbě“ . Dne 9. 9. 1953 

rozsudkem Lidového soudu v Humpolci Stanislav Straka uznán vinným žalovaným 
                                                             
200 SOA PELHŘIMOV. Trestní spis: T 9/53. Fond Okresní soud Humpolec, 1953. 
201 SOA PELHŘIMOV. Trestní spis: T 37/53. Fond Okresní soud Humpolec, 1953. 
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trestným činem a skutkem. Byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání pěti měsíců 

s podmíněným odkladem na zkušební dobu dvou let. Soud vycházel z doznání 

obviněného, podpořeného svědectvím Marie Hamrlové. Podle soudu obviněný věděl, že 

svým jednáním ohrožuje obecný zájem na zdárném průběhu žňových prací, mohl 

narušit klid na vesnici a zdárný vývoj její socializace. Při úvaze o trestu konstatoval, že 

obviněný je zemědělský dělník s dobrou pracovní morálkou, ale bez dobrého poměru 

k lidově demokratickému zřízení. Přiměřený trest odnětí svobody soud podmíněně 

odložil vzhledem k dobrým výchovným možnostem obviněného a jeho třídnímu 

původu.202 

Na Ladislava Sukdoláka, nar. 1900 dne 18. 8. 1953 okresním prokurátorem 

podána žaloba pro trestný čin rozkrádání majetku lidových družstev podle § 245 odst. 1 

písm. a) tr. zákona, jehož se měl dopustit tím, že: „v Malých Křepinách v červnu 1953 

přes zákaz MNV sekal trávu na louce JZD, kterou zkrmoval se svým dobytkem, při čemž 

posekl nejméně 10 arů louky“. Podle prokurátora byla Ladislavu Sukdolákovi po 

utvoření JZD vyměněna pole a louky v rámci hospodářsko-technické úpravy pozemků a 

přidělena horší kvality až na konci katastru. „To však neznamenalo, že by se z nich 

nedalo vytěžit dostatek krmiva, ovšem předpokládalo to jejich úpravu a pohnojení.“ O 

to se prý nepostaral, a když mu došlo krmivo a nedostal přidělenu louku s dostatkem 

trávy, kosil na své bývalé a přes vyhlášku MNV a zákaz tajemníka MNV „ve své 

činnosti pokračoval a zcela zřejmě tím družstevní majetek rozkrádal. Družstevníci se 

rovněž nakonec rozhodli z velké části kosit každý trávu na svém, protože viděli, že 

družstevní louky jsou rozkrádány“. Dne 9. 9. 1953 Lidovým soudem v Humpolci 

Ladislav Sukdolák uznán vinným pro žalovaný trestný čin a skutek. Byl odsouzen 

k trestu odnětí svobody v trvání pěti měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu 

dvou let. Ze závěrů soudu plyne, že obviněný Ladislav Sukdolák je středním 

zemědělcem v obci Řečice. Do utvořeného JZD III. typu v Řečici v roce 1952 

nevstoupil. Na podzim roku 1952 byla louka obviněného v rámci HTÚP včleněna do 

honů JZD, což obviněný neuznal a chodil nadále na svoji bývalou louku kosit trávu. Ze 

strany JZD byl tento stav nejprve trpěn, MNV Řečice pak vydal zákaz tohoto počínání. 

Přes vyslovený zákaz obviněný dále odcizoval trávu z louky JZD až do 26. června 1953 

a celkem posekl 10 arů louky. Obviněný skutkově čin doznal, vinu však popřel. 
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Neuznával HTÚP ve prospěch socializace vesnice a nadále kosil trávu na svojí bývalé 

louce, která se však stala vlastnictvím místního JZD. Rozkrádal tedy majetek lidového 

družstva, zmocňoval se věci z takového majetku v úmyslu nakládat s ní jako s vlastní. 

Obviněný je středním zemědělcem o výměře 13,23 ha, dodávkové povinnosti plní 

dobře. Do roku 1948 byl členem strany lidové, je nepřátelsky zaměřen vůči lidově-

demokratickému řádu a socializaci vesnice. 203  

Na Bohumila Vondru, nar. 1899 dne 18. 8. 1953 okresním prokurátorem podána 

žaloba pro trestný čin rozkrádání majetku lidových družstev podle § 245 odst. 1 tr. 

zákona, kterého se měl dopustit tím, že: „ve Velkých Křepínách v červnu 1953 přes 

zákaz MNV sekal trávu na louce JZD, kterou zkrmoval se svým dobytkem, při čemž 

posekl nejméně 25 arů louky“. Podle prokurátora po provedení HTÚP kosil Bohumil 

Vondra trávu nikoliv na nově přidělených, ale na svých bývalých, nyní družstevních, 

loukách. „Svým tr. jednáním vznesl Vondra do celé situace v JZD Křepíny chaos a má 

značnou vinu na těžkých poměrech, které se tam v důsledku toho vyvinuly. Není 

pochybnosti o tom, že motivem jeho tr. činnosti nebyla ani tak obava o stav dobytka, 

jako nepřátelství k lidově demokratickému zřízení a zejména vůči budování JZD.“ Dne 

9. 9. 1953 Lidový soud v Humpolci uznal Bohumila Vondru vinným žalovaným 

trestným činem a skutkem. Uložil mu nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání sedmi 

měsíců, peněžitý trest v částce 1.000 Kčs a v případě nedobytnosti náhradní trest odnětí 

svobody v trvání jednoho měsíce. Soud uvedl, že obviněný přes zákaz MNV kosil 

louku, která byla dříve jeho vlastnictvím a po HTÚP byla začleněna do honů JZD. Při 

stanovení výměry trestu konstatuje, že žaloba sice neoznačuje obviněného jako kulaka, 

pouze samostatného zemědělce o výměře 16,5 ha půdy, předseda MNV Alois Žáček a 

tajemník MNV Josef Novák ale obviněného označují za kulaka pro jeho veliký vliv 

v obci a nepřátelství k socializaci vesnice. Nicméně je jediným samostatným 

zemědělcem ve Velkých Křepinách, jenž není členem místního JZD, uváděný vliv na 

ostatní tak mít nemůže. K práci využívá členů své rodiny, pouze ve špičkových pracích 

mu vypomáhali místní rolníci. Soud proto neshledává, že by se jednalo o příznačné 

známky třídního nepřítele – kulaka. Dodávkové povinnosti plní dobře. Podle soudu je 

stupeň společenské nebezpečnosti jednání obviněného značný. Ohrožoval produktivnost 

živočišné výroby JZD a tím i nepřímo jeho provoz. Výchovné možnosti jsou malé, 
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obviněný je podle soudu nepřátelského zaměření proti lidově-demokratickému řádu a 

socializaci vesnice. 204 

Na Stanislava Hadravu, nar. 1897 dne 13. 9. 1953 okresním prokurátorem 

podána žaloba pro trestný čin šíření poplašné zprávy podle § 128 odst. 1 písm. a) tr. 

zákona, kterého se měl dopustit tím, že: „v Proseči dne 31. 7. 1953 vyprávěl řediteli 

školy v Proseči Semrádovi zprávu, že president republiky odstoupí a že presidentem 

bude prof. Mukařovský“. Podle prokurátora šíření takových nepravdivých zpráv „může 

způsobit zmatek v mysli lidí, může způsobit nejistotu a nedůvěru v naši vládu. To je pak 

nepochybně nežádoucí a ohrožuje to obecný zájem na klidném vývoji poměrů u nás“. 

Dne 10. 11. 1953 Lidovým soudem v Humpolci Stanislav Hadrava odsouzen pro 

žalovaný trestný čin a skutek a uložen trest nápravného opatření v trvání čtyř měsíců, 

kdy mu z odměny náležející za práci propadla 1/10 státu. Podle názoru soudu obviněný 

rozšiřováním zprávy, že nynější president se vzdá úřadu a nastoupí jiný, rozšiřoval 

nepravdivou zprávu, jež byla objektivně způsobilá vyvolat znepokojení. Měl tak ohrozit 

obecný zájem na klidném vývoji poměrů u nás, zejména na vesnici v době žní. 

Obviněný je přitom dělník, řidič autobusu, z rodiny drobného živnostníka. Pracovní 

morálku má dobrou, jeho poměr k lidově-demokratickému zřízení z politické 

neuvědomělosti je lhostejný. 205 

Na Josefa Krejčího, nar. 1901 dne 4. 12. 1953 okresním prokurátorem podána 

žaloba pro trestný čin ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 odst. 1, 2 

tr. zákona, jehož se měl dopustit tím, že: „v Krasoňově v r. 1952 jen v prvých třech 

čtvrtletích ve značné míře nesplnil své dodávkové úkoly pokud jde o žito, ječmen, 

luštěniny, vojtěškové semeno, lněné semeno, lněné stonky, olejniny, brambory, slámu, 

hovězí a vepřové maso, vejce, drůbež a mléko, aniž k tomu měl vážné důvody, nezastavil 

si dále předepsaný stav hovězího dobytka“. Podle prokurátora Josef Krejčí hospodařící 

s výměrou 29 ha „plní jen to, co musí. Rozhodně nelze omluvit všechny tyto nedodávky 

tím, že pracuje sám s dcerou a že manželka je nemocná“ . Práce prý byl zvyklý provádět 

námezdními silami a to i po roce 1945, kdy zastával funkci předsedy JSČZ pro okres 

Humpolec, „p ři čemž v této funkci dokázal vytěžit pro sebe co se dalo. Jestliže se však 

nyní ukazuje, že vliv velkých zemědělců je definitivně na vesnici zlomen jest 

pochopitelné, že přestává o hospodaření dbát a že se to pak projevuje ve velkých 
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nedodávkách“. Při hlavním líčení prokurátor mění část znělky žaloby tak: „že 

v Krasoňově v roce 1952 v důsledku neplnění výrobních úkolů ve značné míře nesplnil 

své dodávkové úkoly, pokud jde o ječmen, luštěniny, hovězí a vepřové maso, vejce 

drůbež a mléko...“, ostatní část zůstává nezměněna. Dne 8. 4. 1953 rozsudkem 

Lidového soudu v Humpolci uznán Josef Krejčí vinným žalovaným trestným činem, 

jehož se měl dopustit tím, že: „v Krasoňově v roce 1952 v důsledku neplnění výrobních 

úkolů ve značné míře nesplnil své dodávkové povinnosti, pokud jde o žito, ječmen, 

luštěniny, hovězí a vepřové maso, drůbež a mléko, aniž k tomu měl vážné důvody, 

nezastavil si dále předepsaný stav hovězího dobytka“. Byl odsouzen k nepodmíněnému 

trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců, peněžitému trestu 20.000 Kčs a v případě 

nedobytnosti k náhradnímu trestu odnětí svobody v trvání čtyř měsíců, trestu propadnutí 

jmění, trestu ztráty čestných práv občanských, z nichž čestná práva uvedená v § 44 odst. 

2 tr. zákona ztrácí na dobu tří let a trestu zákazu pobytu v okrese Humpolec navždy. 

Podle § 74 odst. 1 písm. d) tr. zákona manželce obviněného Marii Krejčové zabrána 

usedlost s příslušnými pozemky. Podle názoru soudu je Josef Krejčí vesnickým 

boháčem, jenž se přiženil na usedlost o výměře 29 ha. Vlastnictví usedlosti zůstalo 

manželce, ale je pro nemoc práce neschopna a rozhodujícím vedoucím je obviněný. Ten 

se odrodil od malorolnického a dělnického původu a ztratil zájem na produktivitě 

hospodářské výroby při pokračující socializaci vesnice. Špatný stav dobytka zavinil 

nedostatečnou péčí o krmivovou základnu, v roce 1952 tak nesplnil dodávkovou 

povinnost v živočišné výrobě. Své povinnosti obviněný zanedbal z odporu k postupující 

socializaci vesnice, v níž viděl konec snadným ziskům z vykořisťování cizích 

pracovních sil. Stal se nepřítelem lidově-demokratického zřízení, v čemž lze spatřovat 

příčinu následného úpadku produktivity usedlosti. Pobyt obviněného na okrese 

Humpolec je nežádoucí pro jeho špatný vliv na malé a střední rolníky. Usedlost Marie 

Krejčové byla zabrána pro její špatný vliv na obviněného, obecný zájem to vyžadoval 

pro socializaci vesnice. Ve spise je přitom založeno prohlášení ze dne 9. 11. 1952: 

„Níže podepsané složky potvrzují, že Josef Krejčí zemědělec v Krasoňově čp. 5 řádně až 

obdivuhodně obhospodařuje hospodářství, majetek jeho manželky. Nemůže býti viněn 

z nějaké nedbalosti neb sabotáže. Naopak musíme prohlásiti, že řádně a svědomitě 

hospodařil. Potvrzujeme, že tyto údaje jsou pravdivé Šerák Jar., Kváš Ladis., Pavlas 
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Josef, Matějů Josef, Místní národní výbor v Krasoňově: Kvášová Marie, Ťoukálek 

Alois“ . 206 

Na Františka Ježka, nar. 1898 dne 17. 9. 1954 okresním prokurátorem podána 

žaloba pro trestný čin ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 136 tr. zákona, 

kterého se měl dopustit tím, že: „1) v I. pololetí r. 1954 v Krasoňově jako samostatný 

zemědělec, obhospodařující 24 ha zem. půdy měl zastájeno místo 18 kusů hovězího 

dobytka, z něhož mělo býti 8 dojnic, pouze 8 kusů hovězího dobytka, z toho 6 dojnic, 

místo 17 kusů vepřového dobytka pouze 5 kusů a místo 74 kusů slepic pouze 30 kusů a 

veřejnému zásobování nedodal 383 kg vepřového masa, 772 kg ostatního masa, 2.667 

litr ů mléka a 3.678 kusů vajec, 2) a) na jaře v roce 1954 neobdělal 0,80 ha půdy a 

nedodržel plánované osevní plochy u žádného druhu obilí, len, mák a řepu nezasel 

vůbec, b) v roce 1954 na předpis 11,26 q pšenice dodal jen 2,85 q, žita na předpis 56,28 

q jen 31,46 q a ostatní zrniny na předpis 37,47 q jen 28 q“. Podle prokurátora František 

Ježek obhospodařující 24 ha „si při hospodaření počínal nezodpovědně a nevěnoval 

řádnou péči rostlinné a živočišné výrobě... Jako kulak má pro každou nedodávku svoji 

výmluvu... Je notorický neplnič, který svoje úkoly neplní od té doby, co je nucen sám na 

hospodářství pracovati, neboť dříve na jeho hospodářství pracovali čeledín a děvečka... 

Jako kulak má záporný postoj k lidově demokratickému zřízení a z tohoto důvodu neplní 

svoje dodávkové úkoly...“. Dne 23. 9. 1954 uznal Lidový soud v Humpolci Františka 

Ježka vinným ze žalovaného trestného činu a skutku (o dva kusy ponížen pouze počet 

předepsaného počtu hovězího dobytka) a odsoudil jej k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody v trvání tří měsíců, peněžitému trestu v částce 1.000 Kčs a v případě 

nedobytnosti k náhradnímu trestu odnětí svobody v trvání jednoho měsíce. Podle soudu 

je hospodářství tak vybaveno, že by obviněný mohl držet plánované stavy dobytka. 

Výměra polností, strojové vybavení a dva koně postačují k předepsané rostlinné výrobě. 

Podle soudu obviněný z nedbalosti nesplnil závazek plynoucí z jednotného 

hospodářského plánu, jeho jednání je pro společnost nebezpečné, neboť jsou tím 

ohrožovány zájmy pracujícího lidu. Míra jeho zavinění je zčásti snížena jeho nemocí a 

objektivními překážkami, na druhou stranu není přítelem lidově-demokratického zřízení 

a vzhledem k velké výměře nemovitého majetku, dřívějšímu zaměstnávání dvou 
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pracovních sil a nynějšímu postoji, je nutno jej považovat přímo za třídního nepřítele – 

kulaka. 207      

Na Bořivoje Daňka, nar. 1904 dne 10. 11. 1954 okresním prokurátorem podána 

žaloba pro trestný čin ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 136 tr. zákona, 

kterého se měl dopustit tím, že: „v Ji řicích 1) v prvém pololetí roku 1954 nedodržel 

plánované stavy dobytka, měl zastájeno místo 16 kusů hovězího dobytka, z čehož mělo 

býti 8 dojnic, pouze 11 kusů, z toho 6 dojnic, místo 14 kusů vepřového dobytka pouze 8 

kusů, místo 70 kusů slepic pouze 12 kusů a v důsledku toho nedodal pro veřejné 

zásobování v prvém pololetí roku 1954 469 kg vepřového masa, 596 kg hovězího masa, 

3.360 litrů mléka a 3.289 kusů vajec, 2) v roce 1954 v důsledku nedostatečného 

obdělání půdy a nedodržení agrotechnických lhůt, nedodal pro veřejné zásobování 

1.619 kg žita, 160 kg pšenice a 145 kg sena“. Podle prokurátora Bořivoj Daněk má 

hospodářství o výměře 23 ha zanedbané, ačkoliv má dostatek pracovních sil, přestože 

již přestal zaměstnávat námezdní síly. Pracují s ním manželka a dvě dospělé děti, může 

vypomáhat další dcera. „Obviněný je notorický neplnič, který již několik roků nesplnil 

řádně dodávky zemědělských produktů. Jako kulak, který se nestará řádně o své 

hospodářství, má pro každou nedodávku svoji výmluvu... Hospodářský plán a jeho 

plnění je jedním z předpokladů socialistické výstavby. Je proto povinností každého 

občana, aby dbal o to, aby hosp. plán nebyl v žádném úseku narušován. Obviněný však 

jako zemědělec svým jednáním narušoval plnění plánu na úseku zemědělské výroby. 

Plní-li pracující tento plán v průmyslu, pak je nanejvýš nutné jeho plnění i 

v zemědělství, neboť zajištění výživy pracujících je předpokladem k splnění celého 

hospodářského plánu. Proto každé narušování plnění hospodářského plánu na úseku 

zemědělské výroby je pro společnost velmi nebezpečné. Toho si byl obviněný jako 

zemědělec-kulak plně vědom, ale přesto bez přiměřených důvodů spoléhal, že 

nesplněním dodávek se nic nestane“. Dne 19. 11. 1954 Lidový soud v Humpolci uznal 

Bořivoje Daňka vinným žalovaným trestným činem a skutkem (vypuštěna pouze 

nedodávka 145 kg sena) a odsoudil jej k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 

dvou měsíců, peněžitému trestu v částce 1.500 Kčs a pro případ nedobytnosti 

k náhradnímu trestu odnětí svobody v trvání jednoho měsíce. Podle soudu Bořivoj 

Daněk hospodařící na usedlosti o výměře 23 ha má dostatek pracovních sil, strojového 
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zařízení, přesto je hospodářství zanedbané. Obviněný se hájí, že po provedení HTÚP 

obdržel okrajové pozemky horší kvality, dosahoval tak celkově nižších výnosů a má 

nedostatek krmiva, s čímž přímo souvisí i nižší výsledky v chovu dobytka a slepic. 

Soud podle svého vyjádření zjistil, že v důsledku zvolení obviněného předsedou MNV 

po roce 1945 mu byly poskytovány dodávkové úlevy, přesto již od této doby dodávky 

neplnil. Po HTÚP a začlenění jeho pozemků do honů JZD mu náhrada za jetel nebyla 

poskytnuta, za ostatní ale v plné výši. Od jara 1954 mu byly vráceny jeho bývalé 

pozemky. Obviněný nedodržel agrotechnické lhůty, nepřihnojil umělými hnojivy. 

Dodávky mohl splnit alespoň částečně, nedodávky jsou zapříčiněny jeho nedbalostí. 

Jeho jednání je společensky nebezpečné, neboť neplněním plánu je ohrožována výživa 

pracujících a zpomalována socialistická výstavba. Obviněný až do roku 1946 

zaměstnával na svém hospodářství dvě až tři pracovní síly, za prvé republiky byl 

členem strany agrární, po roce 1945 strany lidové, za níž vykonával v letech 1945 až 

1949 funkci předsedy MNV. V roce 1948 vstoupil do KSČ, odkud byl v roce 1950 jako 

kulak vyškrtnut. Byl již třikrát trestán ONV pro přestupky. Vzhledem k výměře půdy a 

zaměstnávaní cizí pracovní síly je nutno jej považovat za kulaka. 208 

Na Josefa Nováka, nar. 1899 dne 29. 12. 1954 okresní prokurátor podal žalobu 

pro trestný čin ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 136 tr. zákona, 

kterého se měl dopustit tím, že: „v roce 1954 v Kalhově nedodal pro veřejné zásobování 

107,61 q brambor přesto, že měl brambor dostatek, neboť 75 q brambor ukryl na poli 

proto, aby nemusel splniti řádně dodávku“. Podle prokurátora Josef Novák hospodařící 

s výměrou 21,89 ha zemědělské půdy nechtěl splnit povinnou dodávku brambor, proto 

je ukryl. „Jako kulak, který má záporný postoj k dnešnímu lidově demokratickému 

zřízení, hodlal tímto způsobem škoditi našemu hospodářství.“ Dne 7. 1. 1955 Lidovým 

soudem v Humpolci Josef Novák uznán vinným žalovaným trestným činem a skutkem a 

odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho měsíce, peněžitému 

trestu v částce 400 Kčs a v případě nedobytnosti k náhradnímu trestu odnětí svobody 

v trvání čtrnácti dnů. Podle soudu je z části prokázána obhajoba obviněného, jenž uvádí, 

že dosáhl nižší úrody brambor, neboť mu po HTÚP byly přiděleny neobdělávané a 

zapýřené pozemky.  Obviněný se však nesnažil dodávku splnit ani z části, když 75 q 

brambor ukryl na poli a uskladněno měl dalších 88 q. Obviněný nevyprodukoval 
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plánované množství brambor, jak bylo jeho povinností. Soud se však vůbec nevyjádřil 

k jeho argumentaci, že 100 q bude třeba jako sadba na další rok. Pokládá přitom 

obviněného za velkého zemědělce, kulaka, zejména vzhledem k výměře půdy 21,89 ha 

a zaměstnávání stálé pracovní síly do roku 1945. 209 

Na Jindřicha Matláka, nar. 1891 dne 27. 8. 1955 okresním prokurátorem podána 

žaloba pro trestný čin ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 odst. 1, 2 

tr. zákona, jehož se měl dopustit tím, že: „v I. pololetí r. 1955 ve Větr. Jeníkově 

nedodržel plánované stavy hovězího dobytka, měl zastájeno místo 16 kusů pouze 14 

kusů a přesto, že nedodržel plánovaný stav dojnic, vepřového dobytka a má 40 kusů 

slepic, nedodal pro veřejné zásobování 690 kg hovězího masa, 2.508 litrů mléka, 304 kg 

vepřového masa a 2.521 kusů vajec“. Podle prokurátora Jindřich Matlák obhospodařuje 

24,96 ha zemědělské půdy, usedlost je v dobrém stavu, s dostatkem strojového vybavení 

a pracovních sil. Práce konají dále manželka, syn a dcera, další syn je na uhelné brigádě. 

„Obviněný však jako kulak je notorickým neplničem zemědělských výrobků již několik 

roků.“ Nesnaží se dostatečně plnit dodávky zemědělských výrobků, ačkoliv v případě 

potřeby má možnost využití půjčky od dětí, „když si dva synové mohli zakoupiti 

motocykly“. Dne 6. 9. 1955 rozsudkem Lidového soudu v Humpolci Jindřich Matlák 

uznán vinným žalovaným trestným činem a skutkem a odsouzen k nepodmíněnému 

trestu odnětí svobody v trvání tří měsíců, peněžitému trestu v částce 3.000 Kčs a 

v případě nedobytnosti k náhradnímu trestu odnětí svobody v trvání dvou měsíců. Soud 

sice zmiňuje obhajobu obviněného, že měl velmi špatnou krmnou základnu a 

z pozemků, které mu byly v důsledku HTÚP přiděleny, dosahuje malých výnosů.  

Úroda byla postižena krupobitím, avšak přidělené pozemky byly podle soudu v dobrém 

stavu a krmivo mohl nakoupit, neboť oba synové mají motocykl. U slepic byla zjištěna 

TBC, ale hygiena ustájení je nedostatečná. Podle soudu by obviněný při řádném 

hospodaření mohl daleko lépe plnit povinnosti ke státu. Hospodářský plán a jeho 

splnění je podle soudu jedním z předpokladů socialistické výstavby, je proto povinností 

každého občana, aby jej v žádném úseku nenarušoval. K osobě obviněného soud uvádí, 

že pochází z rodiny velkého zemědělce, byl jediným synem, majetek pak zdědil a oženil 

se s dcerou velkého zemědělce. Zděděné hospodářství prodal a koupil si jiné ve 

Větrném Jeníkově ve výměře kolem 24 ha. Pracuje na něm jen s manželkou, většího 
                                                             
209 SOA PELHŘIMOV. Trestní spis: T 111/54. Fond Okresní soud Humpolec, 1954. 
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vlivu v obci nemá. Je kulakem, pokročilého věku, podle svého udání trpí TBC. Do spisu 

následně založena zpráva Okresního ústavu národního zdraví v Humpolci ze dne 28. 12. 

1955 potvrzující, že trpí otevřenou tuberkulózou plic, a posudek lékařské posudkové 

komise OÚNZ v Humpolci tento zdravotní stav osvědčující. 210 

Na Stanislava Holendu, nar. 1902 dne 17. 9. 1955 okresním prokurátorem 

podána žaloba pro trestný čin ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 136 tr. 

zákona, kterého se měl dopustit tím, že: „v I. pololetí r. 1955 ve Lhoticích – Miletíně 

nedodržel plánované stavy hovězího dobytka a dojnic, místo 15 kusů, z čehož mělo býti 

8 dojnic, měl zastájeno jen 13 kusů, z toho jen 6 dojnic, nepostaral se také o dostatečný 

počet nosnic podle ha výměry a v důsledku toho nedodal pro veřejné zásobování 2.039 

litr ů mléka a 1.513 vajec“. Podle prokurátora Stanislav Holenda na hospodářství 

s výměrou 22,40 ha pracuje s manželkou, sedmnáctiletým synem a vypomáhá dcera. 

Dříve zaměstnával čeledína a služebnou. „Obviněný jako kulak je notorickým neplničem 

hlavně v dodávce mléka a vajec již několik roků a přesto neučinil nic pro to, aby mohl 

dodávku mléka a vajec řádně plniti.“ Při hlavním líčení navrhl prokurátor změnit právní 

kvalifikaci podle § 135 odst. 1, 2 tr. zákona. Dne 27. 9. 1955 rozsudkem Lidového 

soudu v Humpolci byl Stanislav Holenda uznán vinným trestným činem ohrožení 

jednotného hospodářského plánu podle § 136 tr. zákona pro žalovaný skutek a odsouzen 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání tří měsíců, peněžitému trestu v částce 

2.000 Kčs a v případě nedobytnosti k náhradnímu trestu odnětí svobody v trvání 

jednoho měsíce.  Podle lidového soudu je Stanislav Holenda kulak vlastnící 

hospodářství o výměře 22,40 ha. Hospodářské budovy a stáje má prostorné a v dobrém 

stavu. V hospodářství pracuje kromě obviněného jeho manželka a sedmnáctiletý syn, 

vypomáhá mu dcera dojíždějící pravidelně ze zaměstnání domů. Kromě toho mu 

pomáhají místní občané. 211 

Na Františka Vondráčka, nar. 1903 dne 27. 9. 1956 okresním prokurátorem 

podána žaloba pro trestný čin ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 136 tr. 

zákona, jehož se měl dopustit tím, že: „v I. pololetí r. 1956 v Hrozněticích, okr. 

Humpolec nedodal včetně dluhu z roku 1955 pro veřejné zásobování 4.553 litrů mléka 

přesto, že plán dojnic měl překročen“. Podle prokurátora má František Vondráček na 

hospodářství o výměře 19,05 ha všechny předpoklady pro řádné hospodaření, přesto je 
                                                             
210 SOA PELHŘIMOV. Trestní spis: T 68/55. Fond Okresní soud Humpolec, 1955. 
211 SOA PELHŘIMOV. Trestní spis: T 78/55. Fond Okresní soud Humpolec, 1955. 
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„notorickým neplničem povinných dodávek mléka, masa a vajec již od roku 1952“. 

Větší množství mléka přitom spotřebuje ve vlastní domácnosti. Dne 16. 10. 1956 

Lidovému soudu v Humpolci doručeno prohlášení Místního národního výboru 

v Hrozněticích, že nedodávky František Vondráček nezpůsobil svou vinou, současně 

žádáno, aby jeho trestní stíhání bylo vedeno mírně a trestného činu byl zproštěn. Dne 

17. 10. 1956 rozsudkem Lidového soudu v Humpolci František Vondráček uznán 

vinným žalovaným trestným činem a skutkem a odsouzen k trestu odnětí svobody na 

dva měsíce s podmíněným odkladem na dobu dvou let, peněžitému trestu ve výši 1.000 

Kčs a v případě jeho nedobytnosti k náhradnímu trestu odnětí svobody v trvání jednoho 

měsíce. Přes výpověď obviněného, že nižší dojivost byla zapříčiněna otelením krav 

v zimě a nedostatkem zeleného krmení, potvrzenou i svědecky, neshledává soud 

okolnosti svědčící pro nemožnost dodávky mléka. Je podle soudu natolik zkušeným 

hospodářem, že věděl, jak poměry v hospodářství uspořádat. Obviněný se projevuje 

jako neplnič delší dobu, ale jeho poměr k lidově-demokratickému zřízení je kladný, 

trest byl proto uložen jako podmíněný.212 

5.5 Důsledky odvolání prokurátora do rozsudku soudu první instance 

V případě nespokojenosti humpoleckého okresního prokurátora s některým 

výrokem rozsudku Okresního (ev. Lidového) soudu v Humpolci měl možnost v souladu 

s ust. § 172 až § 176 zákona č. 87/1950 Sb., trestního řádu,213 podat odvolání ve lhůtě 

do tří dnů od oznámení a v případě vyžádání písemného vyhotovení do tří dnů od jeho 

doručení. Pokud nebylo vyhověno názoru prokurátora v otázce viny a došlo ke zproštění 

obžaloby za nezměněného důkazního stavu, bylo takový postup i z dnešního pohledu 

možno předpokládat.  

Podle soudobé právní nauky pojetí odvolání jako jediného řádného opravného 

prostředku přípustného proti prvoinstančnímu soudnímu rozsudku vychází ze zásad 

                                                             
212 SOA PELHŘIMOV. Trestní spis: T 59/56. Fond Okresní soud Humpolec, 1956. 
213 § 172 zákona č. 87/1950 Sb.: „P řípustnost a účinek. 1) Opravným prostředkem proti rozsudku je 
odvolání. 2) Odvoláním lze odporovat rozsudku státního nebo okresního soudu. 3) Odvolání má odkladný 
účinek“. § 173 zákona č. 87/1950 Sb.: „Oprávněné osoby. 1) Odsuzujícímu rozsudku může odvoláním 
odporovat: a) prokurátor pro nesprávnost kteréhokoli z výroků, b) obviněný pro nesprávnost kteréhokoli 
z výroků, který se ho přímo dotýká, c) poškozený pro nesprávnost výroku o jeho nárocích vzešlých z 
trestného činu, d) zúčastněná osoba pro nesprávnost výroku, který se jí přímo dotýká. 2) Zprošťujícímu 
rozsudku může odvoláním odporovat: a) prokurátor pro nesprávnost kteréhokoli z výroků, b) obviněný 
pro nesprávnost kteréhokoli z výroků a pro nesprávnost zjištění do odůvodnění rozsudku pojatého, které 
se ho přímo dotýkají, c) zúčastněná osoba pro nesprávnost výroku o zabrání.“ 
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platných již v zákoně o zlidovění soudnictví č. 319/1948 Sb., „kterým byl učiněn 

zásadní průlom do formalistické struktury opravného řízení starého buržoasního 

trestního procesu a nastoupen vývoj k budování socialistického opravného řízení po 

vzoru sovětského trestního řízení“. Deklarovanými zásadami jsou možnost přezkoumání 

co nejširšího okruhu a rozsahu rozsudků z podnětu co nejvíce osob (soud přitom 

v souladu s revizním principem na rozdíl od buržoazního formalistického přístupu 

přezkoumá správnost i nenapadených výroků), zavedení dvojinstančního postupu 

opravného řízení a zpravidla znovuprojednání a vydání meritorního rozhodnutí 

odvolacím soudem (ve snaze o zrychlení řízení v podstatě zopakováním hlavního líčení; 

tento apelační princip je právní vědou kritizován pro rozpor se socialistickým kasačním 

principem sovětského řízení, kde kasační soud není oprávněn rozhodnout ve věci samé; 

později novou právní úpravou z roku 1956214 byl apelační princip podstatně omezen a 

upřednostněny prvky kasační). „Odvolání je zbaveno zbytečného formalismu, aby bylo 

umožněno každému občanu rozsudku odporovat. Stanovení přesné a krátké odvolací 

lhůty má za účel zajistit, aby věc se brzo dostala k odvolacímu soudu a byla jím co 

možná nejrychleji projednána.“ Prokurátor jako „strážce socialistické zákonnosti“ má 

z oprávněných osob nejširší odvolací právo. Je oprávněn podat odvolání pro 

nesprávnost jakéhokoliv výroku, případně pro chybějící výrok, odsuzujícího i 

zprošťujícího rozsudku prvního soudu v prospěch i neprospěch obviněného. 

„Socialistický prokurátor však nepoužívá svého práva nadměrně a mechanicky (jako to 

činil zpravidla buržoasní státní zástupce), nýbrž jen v odůvodněných případech.“ 215 

Humpolecký prokurátor tak ale v praxi činil téměř u všech rozsudků, bez ohledu 

na jejich obsah, zpravidla ihned po vyhlášení. Při uznání viny skutkovým jednáním 

podle navrhované právní kvalifikace směřovalo odvolání alespoň do výroku o trestu. 

Následně okresní prokurátor vždy zjišťoval názory Krajské prokuratury v Jihlavě a 

veřejných činitelů. Trval-li nadřízený prokurátor na projednání odvolání, přistoupil 

okresní k písemnému odůvodnění, v opačném případě vzal odvolání zpět. Mnohdy 

v důsledku podaných odvolání humpoleckého okresního prokurátora došlo v rovině 

trestání ke zpřísnění soudem uložených sankcí, přestože neobsahovala důkazní 

                                                             

214 SOLNAŘ, Vladimír. Československé trestní řízení. Kolektiv pracovníků za řízení Vladimíra Solnaře. 
Právnický ústav ministerstva spravedlnosti. Praha: Orbis, 1958. 270-275 s. 
215 SOLNAŘ, Vladimír. Trestní řízení (Nástin učebnice). Kolektiv pracovníků za řízení Vladimíra 
Solnaře. Učební texty vysokých škol. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1956. 213-225 s. 
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argumentaci, ale povšechné politické proklamace. Zjevnou snahou prokurátora bylo 

především postižení majetkové základny obviněného zemědělce.  V souladu s ust. § 177 

až § 199 trestního řádu prováděl odvolací líčení Krajský soud v Jihlavě. 

V trestní věci Jana Blažka, nar. 1894 dne 9. 6. 1950 okresním prokurátorem 

odůvodněno odvolání podané ihned po vyhlášení rozsudku dne 4. 5. 1950, v němž je 

napadán výrok o trestu. Poukázáno na okolnosti podle názoru prokurátora přitěžující, 

kdy Jan Blažek, ačkoliv sám jako evangelík zázrakům nevěřil, snažil se u ostatních 

nábožensky založených osob vzbudit neklid, což má být zvláště nebezpečné při 

budování socialismu na vesnici. Vzhledem k popírání subjektivní stránky činu nelze 

podle názoru prokurátora ani hovořit o doznání. Čin měl být spáchán se zvláštní 

zlomyslností a s úmyslem poškodit zájem vlády a republiky. Dne 4. 9. 1950 Krajským 

soudem v Jihlavě jako soudem odvolacím zamítnuto odvolání odsouzeného Jana Blažka 

podané prostřednictvím jeho obhájce JUDr. Miloše Potockého a k odvolání veřejného 

žalobce zpřísněn trest. Nově uložen trest tuhého vězení v trvání šesti měsíců a peněžitý 

trest v částce 20.000,- Kčs, pro případ nedobytnosti další trest tuhého vězení v trvání 

šesti týdnů. 216 

V trestní věci Jaroslava Brože, nar. 1907 dne 11. 7. 1950 okresním prokurátorem 

odůvodněno odvolání do výroku o trestu rozsudku ze dne 19. 5. 1950. Trest podle něj 

neodpovídá míře zavinění a závažnosti pronesených protistátních výroků. Jednání 

spáchané v hostinci před více lidmi posuzuje jako zvlášť zavrženíhodné, trest je proto 

nepřiměřeně nízký. Podle relace SNB je odsouzený nepřítelem dnešního státního 

zřízení, má záporný postoj k socializaci vesnice. Při celkové kvalifikaci jednání 

prokurátor zdůrazňuje, že odsouzený jako venkovský boháč značně ovlivňuje smýšlení 

venkovského obyvatelstva, proto je přísnější potrestání nutné. Dne 20. 10. 1950 krajský 

soud vyhověl odvolání veřejného žalobce, ve výroku o trestu napadený rozsudek zrušil 

a uložil Jaroslavu Brožovi trest odnětí svobody v trvání patnácti měsíců, peněžitý trest 

v částce 100.000 Kčs a v případě nedobytnosti další trest svobody na šest týdnů. 

Odvolací soud dospěl k přesvědčení, že trest uložený prvým soudem je nepřiměřeně 

nízký pro hrubost a závažnost pronesených výroků. Jimi nestoudně srovnával náš 

pokrokový společenský řád s temnými otrokářskými poměry v Africe (pozn. ač podle 

své výpovědi je obviněný přirovnal k poměrům v Americe), udržované západními 

                                                             
216 SOA PELHŘIMOV. Trestní spis: T 30/50. Fond Okresní soud Humpolec, 1950. 



114 

 

imperialisty, dále vyjádřil plně svou nenávist třídního nepřítele – venkovského boháče, 

který by stroje, jimiž dosud vykořisťoval drobného pracujícího člověka, raději viděl 

zničené, mají-li sloužit nyní zájmům pracujícího kolektivu. 217 

V trestní věci Bedřicha Hojera, nar. 1887 dne 13. 9. 1951 okresním 

prokurátorem odůvodněno odvolání podané po vyhlášení rozsudku dne 3. 8. 1951. 

Pochybení prvního soudu je shledáváno v pominutí nadměrných zásob masa, tuků, 

cukru, mýdla, hrachu, jetelového a lněného semene. Podle okresního prokurátora: 

„celkový profil obviněného a zejména jeho postoj k dnešnímu lidově demokratickému 

zřízení a k socializaci vesnice zvláště ukazuje, že trestné činy, jichž se dopustil, nebyly 

spáchány jen náhodou“. Obviněný měl být uznán vinným podle žaloby a uložen mu 

trest přiměřeně vysoký závažnosti a společenské nebezpečnosti. Dne 16. 11. 1951 

krajský soud částečně vyhověl odvolání okresního prokurátora do viny a nově rozhodl, 

že Bedřich Hojer ukrýval i nadměrné zásoby cukru a mýdla, jinak ve výroku o vině 

potvrzeno rozhodnutí okresního soudu. Z hlediska plánované distribuce, z hlediska 

potřeb a úhrady potřeb obyvatelstva, nelze podle odvolacího soudu dojít k závěru, že 

přes 60 kg cukru a čtvrt metrického centu mýdla jest normální zásobou v rodině. Ve 

výroku o trestu zpřísnil peněžitý trest na 50.000 Kčs s dalšími pěti měsíci trestu odnětí 

svobody v případě nedobytnosti. Nalézací soud se však správně vypořádal s otázkou 

dalšího uskladněného zboží. Například sádla a masa bylo u obviněného nalezeno větší 

množství, ale bylo správně zjištěno, že pocházejí z domácích zabíjaček, řádně 

povolených MNV. Odvolací soud přitom poznamenal, že ačkoliv povolení dvou za 

sebou jdoucích porážek „značně těžkých“ prasat neodporuje předpisům, „měli činitelé 

MNV uvážit, zda to bylo z třídního hlediska vhodné“. V části jednání, v níž oproti 

žalobě nebyla vina okresním soudem uznána, bylo rozhodnuto o zproštění, byla tak 

napravena formální chyba při rozhodování. 218 

V trestní věci Jana Smrčky, nar. 1902 dne 19. 9. 1951 okresním prokurátorem 

odůvodněno odvolání do rozsudku ze dne 10. 8. 1951. Podle názoru prokurátora první 

soud pominul celou řadu přitěžujících okolností, naopak byly neprávem zdůrazněny 

okolnosti polehčující, což se projevilo v nízké výměře trestu. Soud prý nezohlednil 

místo úkrytu textilií, zvolené obviněným „tak, aby nebylo nalezeno“. Byl si přitom 

vědom, že takovým jednáním dochází k potížím v distribuci. Podle názoru prokurátora 
                                                             
217 SOA PELHŘIMOV. Trestní spis: T 36/50. Fond Okresní soud Humpolec, 1950. 
218 SOA PELHŘIMOV. Trestní spis: T 32/51. Fond Okresní soud Humpolec, 1951. 
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obviněný jistě počítal s dočasným nedostatkem zboží a nedostatku chtěl využít ve svůj 

prospěch. Jinak si podle něj nelze přestavit, že ačkoliv měl takové zásoby, odebíral 

deputát textilií v národním podniku Sukno a nepřenechal tento příděl potřebnějším 

dělníkům. Ohledně přechovávání klíčů od bývalé továrny obviněného není podle 

prokurátora pochyb o zlém úmyslu a není podle něj ani rozhodující, že se nepodařilo 

prokázat jejich zneužití. Prokurátor navrhuje nejen zvýšení trestu odnětí svobody, 

zvýšení peněžitého trestu, aby odpovídal třídnímu profilu obviněného, jakožto 

bývalému továrníku, ale navrhuje i vyslovení trestu propadnutí jmění. Dne 9. 11. 1951 

bylo rozsudkem krajského soudu zamítnuto celé odvolání obviněného podané 

prostřednictvím obhájce JUDr. Leopolda Diamanta a v části odvolání do výše trestu 

odnětí svobody i odvolání prokurátora. Peněžitý trest byl však uložen nově ve výši 

30.000 Kčs, pro případ nedobytnosti s trestem odnětí svobody v trvání čtyř měsíců, a 

navíc byl uložen trest propadnutí zabavených textilií. Odvolací soud vyslovil názor, že 

množství zajištěných textilií a způsob ukrytí mimo stavení jasně svědčí o 

neoprávněnosti jednání obviněného. Takovéto hromadění textilních zásob pokládá za 

nekalé jednání. Také podle odvolacího soudu bylo správně rozhodnuto o zatajených 

klíčích při znárodnění továrny. Stanoviska odvolacího soudu přitom nejsou nijak blíže 

rozvedena. Pouze trest peněžitý nebyl úměrný majetkovým poměrům soukromého 

podnikatele (pozn. ač se již o podnikatele delší dobu nejednalo) a vzhledem k tomu, že 

ukrytými zásobami byl spáchán závažný trestný čin, chyběl v rozhodnutí prvního soudu 

výrok o jejich propadnutí. 219 

V trestní věci Josefa Lešovského, nar. 1881 dne 5. 5. 1952 okresním 

prokurátorem odůvodněno odvolání podané po vyhlášení rozsudku dne 19. 2. 1952. 

Okresní soud podle prokurátora neuznal obviněného vinným z předmětného trestného 

činu podle odstavce 2, ačkoliv se jedná o velké množství nedodaných zemědělských 

výrobků. Trest odnětí svobody by měl být ukládán ve vyšší výměře, i když jeho 

podmíněné uložení je připuštěno. Peněžitý trest by měl být také uložen vyšší, neboť 

obviněný je dosud vlastníkem několika domů. Dne 30. 6. 1952 byl krajským soudem 

zrušen výrok o vině a Josef Lešovský, nar. 1881, jako bývalý továrník a majitel 

hospodářství, byl uznán vinen trestným činem ohrožení jednotného hospodářského 

plánu podle § 135 odst. 1, 2 tr. zákona, jehož se měl dopustit tím, že: „V Humpolci 
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v roce 1951 do 24. 7. jako majitel hospodářství o výměře 47,50 ha odpovědný za řádný 

jeho chod a zejména také za plnění jednotného hospodářského plánu v oboru 

zemědělské produkce z nedbalosti ztěžoval provoz nebo rozvoj lidového družstva tím, že 

nezastavil plánovaný počet hovězího a vepřového dobytka a to tak, že místo 

předepsaných 20 dojnic a 36 vepřů měl ustájeno jen 13 dojnic a 13 vepřů, z předepsané 

dodávky vepřového masa pro rok 1951 ve výši 3100 kg dodal jen 1373 kg a na 5655 kg 

hovězího masa dodal pouze 5081 kg, a nesplnil svou dodávku mléka, při čemž svým 

činem stěžoval provádění jednotného hospodářského plánu v úseku zemědělské výroby, 

a porušil tak povinnost svého povolání“. Za to byl odsouzen k podmíněnému trestu 

odnětí svobody v trvání tří měsíců se zkušební dobou na jeden rok, a peněžitému trestu 

20.000 Kčs, v případě nedobytnosti k náhradnímu trestu odnětí svobody v trvání 

jednoho měsíce. Z odůvodnění plyne, že nalézací soud sice učinil správná a postačující 

skutková zjištění, když Josefa Lešovského uznal vinným stejným skutkovým dějem, ale 

nesprávně věc posoudil po stránce právní. Nedodržení plánovaného zástavu dobytka a 

z toho plynoucí nedodávky v mase a mléce jsou podle odvolacího soudu tak značné, že 

jimi bylo ztěžováno provádění jednotného hospodářského plánu v úseku zemědělské 

výroby. Bylo proto vyhověno odvolání a věc kvalifikována podle § 135 odst. 1, 2 tr. 

zákona. V návaznosti na změnu ve výroku o vině následovalo zpřísnění trestu. Výkon 

trestu odnětí svobody by ohrožoval život obviněného, jak to již správně zjistil nalézací 

soud, byl by prakticky nevykonatelný. 220 

V trestní věci Čeňka Doubka, nar. 1891 dne 3. 10. 1952 odůvodněno odvolání 

okresního prokurátora podané ve výroku o trestu po vyhlášení rozsudku dne 5. 9. 1952. 

Namítán nízký trest při páchání trestné činnosti po delší dobu, způsobení značné škody 

dvěma trestnými činy a vysloven nesouhlas s názorem soudu o chybějícím nepřátelství 

k lidově demokratickému řádu, který je podle prokurátora vzhledem k třídnímu zařazení 

obviněného nelogický. Dne 8. 12. 1952 rozsudkem odvolacího soudu vyhověno 

odvolání okresního prokurátora. Nově byl uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 

dvanácti měsíců, pro případ nedobytnosti peněžitého trestu náhradní trest odnětí 

svobody v trvání čtyř měsíců, dále trest propadnutí celého jmění, trest ztráty čestných 

práv občanských a dočasné ztráty čestných práv občanských uvedených v odstavci 2 § 

44 tr. zákona na pět let a zákaz pobytu obviněného v okrese humpoleckém navždy. 
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Krajský soud poukázal na soustavnost neplnění dodávek, jež ukazují na značný stupeň 

společenské nebezpečnosti. To podle něj svědčí o závažné míře zavinění odpovídající 

třídnímu profilu obviněného. Jako vesnický boháč dříve zaměstnával dva čeledíny a dvě 

děvečky. Nyní se nesnaží vyrobit předepsané produkty a dodat je pracujícím, navíc i 

část skrýval. Projevil tak nepřátelství k lidově demokratickému řádu delší dobu trvající. 

Obecný zájem na odstranění vlivu vesnického boháče v kraji vyžaduje vyslovení 

propadnutí jmění a zákazu pobytu navždy. 221 

V trestní věci Aloise Kopeckého, nar. 1894 dne 22. 9. 1952 okresním 

prokurátorem odůvodněno odvolání do rozsudku ve výroku o trestu podané po 

vyhlášení rozsudku dne 29. 8. 1952. Namítána nízká výměra a zejména nevyslovení 

navrhovaných trestů propadnutí majetku, ztráty čestných práv občanských a zákazu 

pobytu s argumentací, že se jedná o osobu nepřátelskou k lidově demokratickému řádu. 

Dne 2. 10. 1952 krajským soudem v rámci odvolacího řízení vydán rozsudek, jímž byl 

Aloisi Kopeckému uložen trest odnětí svobody v trvání dvou a půl roku, peněžitý trest 

ve výši 30.000 Kčs a v případě nedobytnosti náhradní trest odnětí svobody v trvání šesti 

měsíců, dále trest propadnutí celého jmění, trest ztráty čestných práv občanských 

uvedených v § 44 odst. 2 tr. zákona na dobu deseti roků a trest zákazu pobytu v okrese 

humpoleckém navždy. Podle názoru odvolacího soudu nízká výměra trestu, jakož i 

nevyslovení vedlejších trestů, by neodpovídala zavinění obviněného, velmi značné 

společenské nebezpečnosti činů, ani třídnímu profilu vesnického boháče. Obviněný 

vzhledem k majetkovému postavení patřil mezi zemědělce s nepřátelským poměrem 

k lidově demokratickému zřízení. Zájem dalšího rozvoje na vesnici vyžaduje, aby 

podobné destrukční živly nebyly brzdou dalšího pokroku a zvyšování životní úrovně 

všeho pracujícího lidu.222  

V trestní věci Františka Ježka, nar. 1898 dne 19. 10. 1954 okresním 

prokurátorem podáno odvolání proti rozsudku Lidového soudu v Humpolci. Prokurátor 

nesouhlasí, že by jednání obviněného bylo ztíženo objektivními překážkami. Má se 

jednat o kulaka a notorického neplniče, jenž se vůbec nestaral, jaké náhradní pozemky 

mu byly přiděleny. Také se nepostaral o doplnění zvířectva. Jako kulak, mající 

nepřátelský poměr k dnešnímu lidově demokratickému zřízení, se nesnaží vyprodukovat 

dostatečné množství zemědělských produktů k řádnému plnění dodávkových úkolů. 
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Z tohoto důvodu je navrhováno zrušit výrok o trestu a uložit trest přísnější. Dne 18. 11. 

1954, před započetím odvolacího líčení, vzal krajský prokurátor zpět odvolání podané 

okresním prokurátorem. Bylo tomu tak zcela zjevně z obavy projednání obsahu 

vyjádření Františka Ježka, podaného prostřednictvím obhájce JUDr. Jana Krčaly, jež 

vzneslo objektivní pochybnosti o vině klienta. 223 

V trestní věci Jindřicha Matláka, nar. 1891 dne 13. 10. 1955 podal okresní 

prokurátor po doručení písemného vyhotovení rozsudku ze dne 6. 9. 1955 odvolání bez 

bližšího odůvodnění. V písemném odůvodnění dne 27. 10. 1955 prokurátor obviněného 

označuje za kulaka a notorického neplniče hlavně živočišných výrobků. Ve svém 

hospodářství chová dojnice až 15 roků staré, ač by měl polovinu vyměnit. Výměnu 

dojnic mohl provést, pokud by měl zájem na řádném plnění dodávek. Mohl využít 

zemědělského úvěru či si vypůjčit od svých synů, kteří si v poslední době koupili 

motocykly. Podle názoru prokurátora: „...finanční prostředky v rodině jsou“, jen se 

používají na vše možné, vyjma zlepšení hospodářství. Podle názoru prokurátora se nelze 

dovolávat objektivních potíží. Obviněný je sice pokročilého věku a nemocen TBC, má 

však dostatek pracovních sil, jeden jeho syn na hospodářství pracuje. V jednání 

obviněného shledává takto řadu přitěžujících okolností a přihlédnout by se mělo také 

k osobě kulaka, který nemá zájem na řádném plnění dodávek. Prokurátor navrhuje 

uložení vyšší výměry obou uložených trestů. Dne 30. 11. 1955 rozsudkem krajského 

soudu uložen obviněnému Jindřichu Matlákovi nepodmíněný trest odnětí svobody 

v trvání šesti měsíců, naproti tomu byl snížen peněžitý trest na 1.500 Kčs a pro případ 

nedobytnosti stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání šesti týdnů. Podle 

odvolacího soudu lidový soud správně zjistil třídní charakter obviněného, že jde o 

kulaka, ale uložení trestu v nejnižší výměře nepokládá za správné. Nedoceněna zůstala 

hrubá nedbalost obviněného, který nenechal od roku 1954 jednu krávu připustit, 

nedostatečně ošetřuje dobytek. Lidový soud prý přecenil skutečnost, že obviněný je 

starší člověk ve věku 64 let a trpí TBC. Na hospodářství má dostatek mladých lidí, tudíž 

měl chod spíše řídit. Proto mu byl uložen přiměřený trest odnětí svobody. Naproti tomu 

uložení vysokého peněžitého trestu, jenž lidový soud odůvodnil zjištěním, že dva 
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synové si zakoupili motorku, není správné. Uložil proto peněžitý trest přiměřený 

osobním a majetkovým poměrům obviněného. 224 

V trestní věci Stanislava Holendy, nar. 1902 podal dne 1. 11. 1955 okresní 

prokurátor odvolání proti rozsudku ze dne 27. 9. 1955, dne 10. 11. 1955 jej odůvodnil. 

Namítnuto, že u hlavního líčení došlo k překvalifikování žaloby podané pro trestný čin 

ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 136 tr. zákona na § 135 odst. 1, 2 tr. 

zákona, avšak rozsudek byl vysloven podle původní právní kvalifikace. Prokurátor 

nesouhlasí s názorem soudu, že nejde o nedodávky značného rozsahu. Hlavně mléko 

není plněno již několik roků, přitom nejsou dodržovány plánované stavy dojnic. 

Nedodávky mléka a vajec mohly ohrozit splnění plánu výkupního podniku. Podle 

prokurátora obviněnému přitěžuje, že je kulak a notorický neplnič. Navrhl uznat vinu 

podle § 135 odst. 1, 2 tr. zákona. Dne 30. 11. 1955 se Stanislav Holenda vyjadřuje 

Krajské prokuratuře v Jihlavě k odvolání okresního prokurátora: nedodržení stavu 

dojnic bylo podle něj přechodné, zapříčiněno nemocí dvou krav, které musel dát na 

maso, a také neobřeznutím jalovic. Nedodávka mléka činila jen 1.639 litrů, nikoliv 

2.039, příčinou byla vysoká březivost krav v letních měsících. Vajec bylo nedodáno 

1.219 kusů, slepice zanášely. Později mohl dodávku splnit, neboť dospěly mladé slepice 

a nějaké vejce i nakoupil. V předchozích letech dodávky pokulhávaly v důsledku jeho 

uvěznění na dobu dvou roků. Hospodářství značně upadlo, jeho bratr se v té době 

oběsil. Mimo to mu tři roky byly předepisovány dodávky z větší plochy, než 

obhospodařoval. Přesto v minulých letech množství rostlinných i živočišných produktů 

předal. I letošní dodávky splní, byť náhradním plněním. Současně předloženo potvrzení 

Místního národního výboru ve Lhoticích, že Stanislavu Holendovi byl v minulých 

letech předepsán kontingent i z výměry 2,27 ha, kterou neobhospodařoval on, ale 

v nájmu měl Alois Bejček z Lísek. Ve zprávě MNV Lhotice dále uvedeno, že Stanislav 

Holenda pracuje na hospodářství za velmi ztížených podmínek. Syna má na vojně a 

manželka pečuje o roční dítě. Dodávky přesto plní velmi snaživě. Rada MNV si na jeho 

chování nemůže stěžovat. Dne 5. 12. 1955 Krajským soudem v Jihlavě zamítnuto 

odvolání okresního prokurátora. Odvolací soud se ztotožnil s názorem lidového soudu. 

Vyslovuje názor, že rozdíl mezi kvalifikací podle § 135 odst. 1, 2 a § 136 tr. zákona 

spočívá mimo jiné i v rozsahu nedodávek. Obviněný je žalován pouze pro nedodávku 
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mléka a vajec, nedodaná vejce přitom byla z větší části dodána dodatečně. Šlo tedy 

především o nedodržení termínu splnění. Odvolací soud proto právní kvalifikaci 

lidového soudu pokládá za správnou. Lidový soud správně zjistil třídní profil 

obviněného, jakožto kulaka, a trest uložil i s ohledem na skutečnost, že nedodávky 

obviněného v mléce a vejcích budou do konce roku plně nahrazeny náhradním plněním 

vepřovým a hovězím masem. Vzhledem ke snaze obviněného alespoň dodatečně 

vyrovnat dlužné dodávky je uložený trest odnětí svobody v polovině zákonné sazby 

podle odvolacího soudu postačující. 225 

5.6 Dosah prokurátorem prosazených soudních trestů a vliv amnestie 

Prokurátorem soudu navrhované a prosazované tresty se kromě obvyklého 

odnětí svobody téměř vždy také dotýkaly majetkové základny obviněného. Jak je 

možno z výše uvedeného vysledovat, výše peněžitého trestu, případně požadavek na 

vyslovení propadnutí majetku či jeho části korespondovala s názory veřejných činitelů a 

jejich zájmem na zlomení skutečného či domnělého místního vlivu stíhané osoby. 

Pravým účelem trestního řízení na humpoleckém okrese bylo ve skutečnosti nabytí 

soukromého, nejčastěji zemědělského, nemovitého majetku ve prospěch státu a fyzická 

likvidace bývalého vlastníka v dočasné podobě provedená umístěním do nápravného 

zařízení a v mnoha případech i v trvalé podobě jeho nuceným přesídlením. Mezi 

hodnotícími východisky při rozhodování o konkrétním postupu převažoval tzv. třídní 

původ movitého obviněného. Přestože nebylo záměrem tohoto pojednání srovnávat 

obdobné prokurátorské postupy na jiných okresech republiky, lze z prostudovaných 

materiálů vyslovit dostatečně podložené tvrzení, že zištné úmysly zjištěné v praxi 

trestního řízení humpoleckého teritoria jen zrcadlily státem obecně prosazovanou trestní 

politiku. Nešlo o individuální exces humpoleckého prokurátora.  

Soudobá právní nauka vyzdvihuje vedlejší majetkové tresty jako účinný 

prostředek. „K zneškodnění pachatelů trestných činů z řad nepřátel pracujícího lidu a 

k potlačení trestné činnosti ostatních pachatelů, kteří se obohacují ke škodě pracujících 

bezpracnými zisky.“226 Pro období přechodu k socialismu je trest propadnutí jmění 

řazen k nejúčinnějším prostředkům boje proti vykořisťovatelům. „Tento trest odčerpává 
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majetek osobám, které se provinily proti lidově demokratickému zřízení, a osobám, 

které žijí na úkor pracujícího lidu a z touhy po bezpracných ziscích a po hromadění 

kapitálu ohrožují lidově demokratické zřízení. Tento trest bude proto ukládán všude, kde 

se jedná o třídní nepřátele, u nichž se podle názoru soudu jeví nutnost odejmout jim 

majetek“. U peněžitých trestů, ukládaných vedle trestu odnětí svobody, je také 

„rozhodujícím hlediskem zejména třídní příslušnost pachatele“.227  

Do naznačené linie likvidace soukromých podnikatelů doplněné státní 

ziskuchtivostí svým obsahem zapadají i postupně vydané amnestie. Podle rozhodnutí 

prezidenta republiky a vlády o amnestii UL01/53228 vydaného v souvislosti s úmrtím 

prezidenta Klementa Gottwalda se majetkový postih promíjel jen u peněžitých trestů 

nepřevyšujících 20.000,- Kčs; podle rozhodnutí prezidenta a vlády republiky 

Československé o amnestii UL01/55229 vydaného ve dnech desátého výročí osvobození 

a stejně podle rozhodnutí prezidenta a vlády republiky Československé o amnestii 

UL01/57230 vydaného v souvislosti s úmrtím prezidenta Antonína Zápotockého se 

majetkový postih promíjel u nápravného opatření, u dosud nezaplacených pokut za 

přestupky, u dosud nezaplacených peněžitých trestů nepřevyšujících 5.000 Kčs a 

polovina z dosud nezaplacených ostatních trestů peněžitých, nejméně však 5.000 Kčs. 

Zaplacené peněžité tresty a propadnutý majetek, včetně zemědělských usedlostí 

s polnostmi, přes vydané amnestie zůstaly natrvalo majetkem státu.  

Kupříkladu: 

Aloisi Kopeckému, nar. 1894 byl rozsudkem krajského soudu ze dne 2. 10. 1952 

pravomocně uložen trest odnětí svobody v trvání dvou a půl roku, peněžitý trest ve výši 

30.000 Kčs a v případě nedobytnosti náhradní trest odnětí svobody v trvání šesti 

měsíců, dále trest propadnutí celého jmění, trest ztráty čestných práv občanských 

uvedených v § 44 odst. 2 tr. zákona na dobu deseti roků a trest zákazu pobytu v okrese 

humpoleckém navždy. Dne 14. 1. 1953 usnesením okresního prokurátora upuštěno od 

vymáhání peněžitého trestu, neboť se ukázalo bezvýsledným, současně nařízen výkon 

náhradního trestu odnětí svobody. Usnesením okresního prokurátora ze dne 13. 5. 1953 

vysloveno, že odsouzený Alois Kopecký je účasten rozhodnutí prezidenta republiky o 

                                                             
227 FILIPOVSKÝ, Jan; TOLAR, Jan; DOLENSKÝ, Adolf. O obecné části trestního zákona. Edice nový 
právní řád. Praha: Orbis, 1951. 111-114 s. 
228 Rozhodnutí presidenta republiky a vlády o amnestii UL01/53. In: Úřední list. roč. 1953, č. 57. 
229 Rozhodnutí presidenta republiky a vlády o amnestii UL01/55. In: Úřední list. roč. 1955, č. 46.  
230 Rozhodnutí presidenta republiky a vlády o amnestii UL 01/57. In: Úřední list. roč. 1957, č. 117. 
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amnestii a promíjí se mu z uloženého trestu odnětí svobody doba jednoho roku, ostatní 

tresty zůstávají v platnosti. 231 

Čeňku Doubkovi, nar. 1891 byl rozsudkem krajského soudu ze dne 8. 12. 1952  

pravomocně uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců, pro případ 

nedobytnosti peněžitého trestu ve výši 20.000,- Kčs náhradní trest odnětí svobody 

v trvání čtyř měsíců, dále trest propadnutí celého jmění, trest ztráty čestných práv 

občanských a dočasné ztráty čestných práv občanských uvedených v odstavci 2 § 44 tr. 

zákona na pět let a zákaz pobytu v okrese humpoleckém navždy. Usnesením okresního 

prokurátora ze dne 6. 5. 1953 vyslovena účast odsouzeného Čeňka Doubka na amnestii 

prominutím zbytku trestu odnětí svobody a celého trestu peněžitého, při ponechání 

vedlejších trestů v platnosti. 232 

Václavu Zápotočnému, nar. 1895 byl rozsudkem okresního soudu ze dne 5. 12. 

1952 pravomocně uložen nepodmíněný trest sedmi měsíců odnětí svobody, peněžitý 

trest 30.000 Kčs, event. další trest tři měsíce odnětí svobody při jeho nezaplacení, dále 

vyslovena ztráta čestných práv občanských, propadnutí zemědělského majetku a zákaz 

pobytu v Dudíně na 10 let. Václav Zápotočný trestem odnětí svobody účasten na 

amnestii prezidenta republiky, ostatní vedlejší tresty zůstaly v platnosti. 233 

Bedřichu Hojerovi, nar. 1887 byl rozsudkem okresního soudu dne 12. 12. 1952 

uložen nepodmíněný trest odnětí svobody na osm měsíců, peněžitý trest v částce 30.000 

Kčs, při nedobytnosti další 3 měsíce odnětí svobody, dále trest propadnutí 

zemědělského nemovitého majetku, ztráta čestných práv občanských a zákaz pobytu 

v Radňově na dobu pěti let. Usnesením okresního prokurátora ze dne 6. 5. 1953 

stanoveno, že Bedřich Hojer je účasten rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii a 

promíjí se mu celý trest odnětí svobody, vedlejší tresty zůstávají v platnosti. 234 

Josefu Sukdolákovi, nar. 1909 byl rozsudkem lidového soudu dne 13. 2. 1953 

uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců, peněžitý trest v částce 

20.000 Kčs a v případě nedobytnosti náhradní trest odnětí svobody v trvání dvou 

měsíců, dále tresty propadnutí zemědělského nemovitého jmění, ztráty čestných práv 

občanských na dobu pěti let a zákazu pobytu v obci Lohenice na pět let. Usnesením 

                                                             
231 SOA PELHŘIMOV. Trestní spis: T 78/52. Fond Okresní soud Humpolec, 1952. 
232 SOA PELHŘIMOV. Trestní spis: T 66/52. Fond Okresní soud Humpolec, 1952. 
233 SOA PELHŘIMOV. Trestní spis: T 121/52. Fond Okresní soud Humpolec, 1952. 
234 SOA PELHŘIMOV. Trestní spis: T 124/52. Fond Okresní soud Humpolec, 1952. 
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okresního prokurátora ze dne 24. 6. 1953 konstatováno, že Josef Sukdolák je účasten 

amnestie prezidenta republiky, je mu prominut celý trest odnětí svobody a peněžitý 

trest, vedlejší tresty zůstávají v platnosti. 235 

Josefu Krejčímu, nar. 1901 byl rozsudkem lidového soudu dne 8. 4. 1953 uložen 

nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání deseti měsíců, peněžitý trest 20.000 Kčs a 

v případě nedobytnosti náhradní trest odnětí svobody v trvání čtyř měsíců, trest 

propadnutí jmění, trest ztráty čestných práv občanských, z nichž čestná práva uvedená v 

§ 44 odst. 2 tr. zákona ztratil na dobu tří let a trest zákazu pobytu v okrese Humpolec 

navždy; manželce obviněného Marii Krejčové současně zabrána usedlost s příslušnými 

pozemky. Usnesením okresního prokurátora ze dne 11. 5. 1953 stanoveno, že Josef 

Krejčí je účasten rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii a promíjí se mu celý trest 

odnětí svobody a peněžitý trest, ostatní vedlejší tresty a opatření zůstaly v platnosti. 236 

Josefu Honzlovi, nar. 1891 byl rozsudkem lidového soudu dne 8. 4. 1953 uložen 

nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání deseti měsíců, peněžitý trest v částce 20.000 

Kčs a při nedobytnosti náhradní trest odnětí svobody v trvání čtyř měsíců, dále trest 

propadnutí celého jmění, trest ztráty čestných práv občanských, u vyjmenovaných v ust. 

§ 44 odst. 2 na dobu tří let, trest zákazu pobytu v okrese Humpolec navždy; manželce 

Marii Honzlové současně zabrána ideální polovina usedlosti. Usnesením okresního 

prokurátora ze dne 8. 5. 1953 stanoveno, že Josef Honzl je účasten rozhodnutí 

prezidenta republiky o amnestii a promíjí se mu celý trest odnětí svobody a peněžitý 

trest, ostatní uložené tresty a opatření zůstaly platné.237 

5.7 Prokurátorské postoupení trestní věci k vyřízení ONV 

Okresní prokurátor Okresní prokuratury v Humpolci zejména v 

oblasti zemědělské problematiky a vůči bývalým průmyslníkům po projednání trestních 

věcí s nadřízenou součástí prokuratury a s příslušnými funkcionáři (jak výše blíže 

rozvedeno) ustoupil v některých případech od záměru dalšího vedení trestního řízení 

podáním žaloby a soudním projednáním a předal věc k vyřízení Okresnímu národnímu 

výboru v Humpolci. V praxi tak činil zastavením trestního stíhání obviněného využitím 

                                                             
235 SOA PELHŘIMOV. Trestní spis: T 128/52. Fond Okresní soud Humpolec, 1952. 
236 SOA PELHŘIMOV. Trestní spis: T 132/52. Fond Okresní soud Humpolec, 1952. 
237 SOA PELHŘIMOV. Trestní spis: T 10/53. Fond Okresní soud Humpolec, 1953. 
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ustanovení § 89 odst. 1 písm. a) či písm. c) zákona č. 87/1950 Sb., trestního řádu238, 

eventuálně § 89 odst. 2 písm. a) trestního řádu239 a spisový materiál předal ONV. Tímto 

úkonem, navenek se jevícím poněkud smířlivěji, však prokurátor mnoho pozitivního 

obviněnému také nepřipravil. Obviněný byl podroben dosahu trestního zákona 

správního č. 88/1950 Sb., z jehož úpravy je nutno zdůraznit zejména absurdnost 

možnosti ukládat za přestupky tak drastické druhy240 a výměry trestů241, jejichž 

využitím se situace postiženému reálně o mnoho nezměnila oproti soudnímu postihu. 

Okresní prokurátor po ukončení přípravného stadia trestního řízení dosáhl svého cíle 

v praxi tedy buď předáním věci soudu, nebo i předáním věci národnímu výboru.  

Podle soudobé právní nauky v návaznosti na obdobné vymezení účelu trestního 

práva správního s trestním zákonem zaměřeným na ochranu lidově demokratické 

republiky, socialistické výstavby, zájmů pracujících a výchovu k socialistické morálce 

obě právní odvětví plní stejnou funkci a sledují stejný politický cíl. Jako přestupky ale 

mají být posouzeny společensky nebezpečné činy, jejichž stupeň nebezpečnosti „je 

zásadně nižší než nebezpečnost trestných činů“. V praxi je navíc s pochopením právní 

teorie vedle tohoto kriteria užíváno správního práva i u činů: „...které mohou orgány 

lidové správy v rámci svých ostatních úkolů vhodněji a rychleji stíhat než soudy“.242   

Z podnětu humpoleckého prokurátora okresní národní výbor svými nálezy 

potrestal například: 

                                                             
238 § 89 odst. 1 písm. a, c) zákona č. 87/1950 Sb., trestní řád: „Prokurátor zastaví trestní stíhání, a) je-li 
nepochybné, že skutek obviněného není trestným činem, c) není-li podezření z trestného činu dostatečně 
odůvodněno.“ 
239 § 89 odst. 2 písm. a) zákona č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním: „ Prokurátor může zastavit 
trestní stíhání  jde-li o čin, jehož nebezpečnost pro společnost je nepatrná.“ 
240 § 11 zákona č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní: „Druhy trestů: 1) Hlavními tresty jsou: a) odnětí 
svobody, b) veřejné pokárání, c) pokuta. 2) Vedlejšími tresty jsou: a) propadnutí jmění, b) zákaz činnosti, 
c) zákaz pobytu, d) propadnutí věci, e) uveřejnění nálezu. 3) Ve zvláštní části se stanoví, které hlavní 
tresty se za jednotlivé přestupky ukládají. Kdy lze vedle trestu hlavního uložit trest vedlejší, stanoví §§ 21 
až 25.“ 
241 § 12 zákona č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní: „Výměra trestu: 1) Při výměře trestu se přihlíží k 
stupni nebezpečnosti přestupku pro společnost, k míře zavinění, k osobě pachatele, jakož i k okolnostem 
přitěžujícím a polehčujícím. 2) Převažují-li okolnosti přitěžující, lze uložit pokutu a odnětí svobody 
zároveň, i když to není ve zvláštní části stanoveno. 3) Je-li ze způsobu spáchání přestupku patrno, že jím 
byl nebo měl být projeven nepřátelský postoj lidově demokratickému řádu republiky nebo k její 
socialistické výstavbě, lze uložit trest odnětí svobody na tři měsíce až dvě léta. Zároveň lze uložit pokutu 
až do dvojnásobku sazby stanovené na přestupek ve zvláštní části. Trest odnětí svobody i náhradní trest 
odnětí svobody za nedobytnou pokutu se v těchto případech vykoná v táboře nucené práce. 4) Ustanovení 
odstavce 3 nelze použít u osoby mladší než osmnáct let“. 
242 VYBÍRAL, Boris. Základy československého socialistického trestního práva. Praha: Státní 
nakladatelství politické literatury, 1959. 77-80 s. 
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Jaroslava Mašíka, nar. 1897 dne 4. 7. 1951, bývalého soukenického živnostníka, 

pro jednání, podle něhož: „1) v roce 1948 a 1949 hromadil větší množství látek a 

textilií, které nakoupil, případně odebral pro svou soukromou potřebu z výrobního 

podniku a tím toto zboží odejmul oběhu a spotřebě, 2) v roce 1949 odebral pro svou 

soukromou spotřebu zboží z výrobního podniku, aniž toto zboží příslušnému úřadu 

v hlášení o dani uvedl a zaplatil z něj všeobecnou daň do 7. dne měsíce následujícího po 

dni odběru zboží. Své nezákonné jednání prováděl opakovaně vědomě a úmyslně, aby 

jednak zkrátil daň, jednak znemožnil odkrytí nezákonného nabývání textilního zboží. 

Tím porušil ustanovení § 3, § 5 odst. 1 písm. c) a § 12, § 15 a § 14 zákona č. 283/1948 

Sb. Celkové zkrácení všeobecné daně činí z 57,20 m pánské vlněné šatovky, kterou 

odebral pro svou spotřebu při ceně per Kčs 6.425,- a sazbě daně 1700% Kčs 109.225,-“ 

za přestupek černého obchodu podle § 87 písm. d) tr. zákona správního243 a přestupek 

zkrácení daně podle § 61 odst. 2 tr. zákona správního244 trestem odnětí svobody v trvání 

tří měsíců a pokutou 50.000 Kčs a pro případ nedobytnosti náhradním trestem odnětí 

svobody v trvání tří měsíců. Zajištěné zboží prohlášeno za propadlé podle § 25 tr. 

zákona správního. 245 

Gustava Trnku, nar. 1892 dne 5. 7. 1951, bývalého textilního továrníka, pro 

jednání, podle něhož: „1) hromadil a měl v držení nadměrné množství textilního zboží, 

které nakoupil, příp. odebral pro svou soukromou potřebu z výrobního podniku a tím 

toto zboží odejmul z oběhu a spotřebě, 2) nepřiznal k majetkovým dávkám zásobu 

textilního zboží v ceně 15.000 Kčs, čímž porušil ustanovení § 16 zákona č. 134/46 Sb. o 

majetkových dávkách a že dále tuto zásobu nepřiznal ani k mimořádné jednorázové 

dávce podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o mimořádných (milionářských) dávkách č. 

185/47 Sb. ve znění zákona č. 180/48 Sb., čímž porušil ustanovení § 10 citovaného 

zákona. Zkrácená dávka z majetkového přírůstku činí 14.600 Kčs a zkrácená 

mimořádná dávka činí 1.800 Kčs,“  za přestupek černého obchodu podle § 87 písm. d) 

tr. zákona správního a přestupek zkrácení daně podle § 61 odst. 1 tr. zákona 

                                                             
243 § 87 písm. d) zákona č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní: „Pokutou do 500 000 Kčs a odnětím 
svobody až na šest měsíců bude potrestán ten: kdo z nekalých důvodů zboží hromadí nebo je jiným 
nedovoleným způsobem ve větším rozsahu odnímá výrobě, oběhu nebo spotřebě.“ 
244 § 61 odst. 2 zákona č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní: „Kdo se dopustí přestupku uvedeného 
v odstavci 1 úmyslně, bude potrestán pokutou do 500 000 Kčs nebo odnětím svobody až na šest měsíců.“ 
245 SOA PELHŘIMOV. Přestupkový spis: Zn.: III-072.3-17.5.1951. Fond Okresní národní výbor 
Humpolec, 1951. 
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správního246 trestem odnětí svobody v trvání tří měsíců a pokutou 20.000 Kčs a pro 

případ nedobytnosti náhradním trestem odnětí svobody v trvání jednoho měsíce. 

Zajištěné zboží prohlášeno za propadlé podle § 25 tr. zákona správního. 247 

Františka Zacha, nar. 1892 dne 10. 9. 1952, zemědělce s výměrou 24 ha, pro 

jednání, podle něhož: „1) za I. čtvrtletí 1952 nesplnil plánované dodávkové povinnosti a 

odebral veřejnému zásobování 1.382 vajec a 160 l mléka, 2) dne 26. 5. 1952 

sešrotováním znehodnotil pšenici v množství asi 3 kg a 3) získal v roce 1945 od Rudé 

armády kabel, který včas nepřihlásil a neodevzdal,“ za přestupek proti ochraně 

jednotného hospodářského plánu podle § 39 odst. 1 tr. zákona správního248 a přestupek 

proti oznamovací povinnosti podle § 93 tr. zákona správního249 a byl potrestán pokutou 

15.000 Kčs a pro případ nedobytnosti náhradním trestem odnětí svobody v trvání šesti 

týdnů.250 

Bohumila Červeného, nar. 1895, zemědělce s výměrou 18,40 ha, dne 7. a 12. 12. 

1951 pro jednání, podle něhož: „1) v hospodářském roce 1950/51 nepoužil 770 kg 

strojených hnojiv, které odebral od Hospodářského družstva v Herálci dne 2. 11. 1950 a 

14. 2. 1951 a které nechal znehodnotit, 2) od roku 1945 do 3. 7. 1951 přechovával ve 

svém bytě v Čejově a později v Herálci nadměrnou zásobu jádrového mýdla a 

podrážkových koží a ze sklizně roku 1950 ukrýval ve svém hospodářském stavení 

v Herálci čp. 72 pod senem a dne 3. 7. 1951 měl ještě v zásobě 1.260 kg ovsa a 140 kg 

pšenice, které odejmul výrobě a další spotřebě,“  za přestupek proti ochraně výroby 

rostlinné podle § 53 písm. b) tr. zákona správního251 a přestupek černého obchodu podle 

§ 87 písm. d) tr. zákona správního pokutou 50.000 Kčs a pro případ nedobytnosti 

náhradním trestem odnětí svobody v trvání tří měsíců. Zajištěné zboží: 770 kg 

                                                             
246 § 61 odst. 1 zákona č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní: „Kdo zkrátí daň anebo kdo neprávem 
dosáhne nebo využije daňové výhody, bude potrestán pokutou do 250 000 Kčs nebo veřejným pokáráním 
nebo odnětím svobody až na šest měsíců.“  
247 SOA PELHŘIMOV. Přestupkový spis: Zn.: III-072.3-17.5.1951. Fond Okresní národní výbor 
Humpolec, 1951. 
248 § 39 odst. 1 zákona č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní: „Kdo ztíží nebo ohrozí anebo kdo ruší 
přípravu, sestavování, provádění, plnění nebo kontrolu jednotného hospodářského plánu, bude potrestán 
pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.“  
249 § 93 zákona č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní: „Kdo nesplní vůči veřejné správě oznamovací 
povinnost, bude potrestán pokutou do 10 000 Kčs nebo odnětím svobody až na čtrnáct dnů.“  
250 SOA PELHŘIMOV. Přestupkový spis: Zn.: III-072.3-435/52. Fond Okresní národní výbor Humpolec, 
1952. 
251 § 53 písm. b) zákona č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní: „Kdo nesplní povinnost nebo poruší zákaz 
ve výrobě rostlinné, zejména kdo neodebere předepsaná strojená hnojiva nebo jich nepoužije... ...bude 
potrestán pokutou do 250 000 Kčs nebo odnětím svobody až na šest měsíců.“ 
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strojených hnojiv, 15,80 kg jádrového mýdla, 14 párů podrážkových koží a 1 destilační 

přístroj podle § 25 tr. zákona správního prohlášeno za propadlé. 252  

Václava Puldu, nar. 1899 dne 8. 12. 1952 pro jednání, podle něhož: „jako 

zemědělec o výměre 41 ha neplní dodávkové povinnosti, čímž ohrožuje zásobování a 

výživu obyvatelstva,“ za přestupek v oboru výživy a zásobování podle § 88 odst. 1 tr. 

zákona správního253 a byl potrestán pokutou 20.000 Kčs a pro případ nedobytnosti 

náhradním trestem odnětí svobody v trvání čtyřiceti dnů. 254  

Rudolfa Koláře, nar. 1884 dne 22. 1. 1953 pro jednání, podle něhož: „jako 

rolník s výměrou 21,50 ha v roce 1952 bez vážných důvodů nesplnil své dodávkové 

povinnosti, takže se u něho jeví nedodávky 2.625 l mléka a 18,50 q slámy,“ za přestupek 

proti ochraně jednotného hospodářského plánu podle § 39 odst. 1, 2 písm. b) tr. zákona 

správního255 a přestupek v oboru výživy a zásobování podle § 88 odst. 1 tr. zákona 

správního trestem odnětí svobody na dobu tří měsíců, trestem propadnutí jmění256 a 

zákazem pobytu v okrese Humpolec navždy257. Současně podle § 26 odst. 1 písm. b) tr. 

zákona správního258 zabrána ideální polovice majetku ve vlastnictví manželky Marie 

Kolářové. 259 

                                                             
252 SOA PELHŘIMOV. Přestupkový spis: Zn.: III-072.3/722-51. Fond Okresní národní výbor Humpolec, 
1951. 
253 § 88 odst. 1 zákona č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní: „Kdo ztíží nebo ohrozí anebo kdo ruší výživu 
obyvatelstva nebo hospodaření krmivy, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo veřejným 
pokáráním nebo odnětím svobody až na tři měsíce.“  
254 SOA PELHŘIMOV. Přestupkový spis: Zn.: III-072.3/942/52. Fond Okresní národní výbor Humpolec, 
1952. 
255 § 39 odst. 1, 2 písm. b) zákona č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní: „Kdo ztíží nebo ohrozí anebo kdo 
ruší přípravu, sestavování, provádění, plnění nebo kontrolu jednotného hospodářského plánu, bude 
potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce. Tohoto přestupku se dopustí 
zejména ten, kdo jako soukromý podnikatel nebo jako odpovědný vedoucí soukromého podniku nesplní 
řádně povinnost, která mu připadá ke splnění jednotného hospodářského plánu.“ 
256 § 21 zákona č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní – propadnutí jmění: „1) Při potrestání pro závažný 
přestupek může národní výbor vyslovit propadnutí jmění pachatele, jestliže pachatel svým přestupkem 
úmyslně projevil zjevné nepřátelství k lidově demokratickému řádu. 2) Výrok o propadnutí jmění 
postihuje buď celé jmění pachatelovo, anebo tu jeho část, kterou určí národní výbor. Vlastníkem 
propadlého jmění se stává stát. 3) Výrok o propadnutí jmění se nevztahuje na předměty, jež pachatel nebo 
osoby, o něž pečuje, potřebují k ukojení základních životních potřeb.“ 
257 § 23 zákona č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní – zákaz pobytu: „Vyžadují-li to zájmy pracujícího 
lidu, zakáže, po případě určí národní výbor pachateli, který se dopustil závažného přestupku, 
ohrožujícího budovatelské úsilí pracujícího lidu, pobyt v určitém místě.“ 
258 § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 88/1950 Sb., tr. zákon správní: „Nebyla-li věc uvedená v § 25 odst. 1 
prohlášena za propadlou, může národní výbor vyslovit, že se věc zabírá, náleží-li pachateli, od jehož 
potrestání bylo upuštěno...“  
259 SOA PELHŘIMOV. Přestupkový spis: Zn.: III-072.3/997/52. Fond Okresní národní výbor Humpolec, 
1952. 
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Františka Zacha, nar. 1892 dne 22. 1. 1953 (v krátké době podruhé za sebou) pro 

jednání, podle něhož: „jako rolník s výměrou 24 ha v roce 1952 bez vážných důvodů 

nesplnil své dodávkové povinnosti, takže se u něho jeví nedodávky 13,02 q lněných 

stonků, 6,41 q hovězího masa, 28,48 q brambor, 3,59 q vepřového masa, 5 kg máku, 274 

ks vajec, 10 kg lněného semene a 1.926 l mléka,“ za přestupek proti ochraně jednotného 

hospodářského plánu podle § 39 odst. 1, 2 písm. b) tr. zákona správního a přestupek 

v oboru výživy a zásobování § 88 odst. 1 tr. zákona správního trest odnětí svobody na 

dobu šesti měsíců, trest propadnutí jmění a zákaz pobytu v okrese Humpolec navždy. 

Současně podle § 26 odst. 1 písm. b) tr. zákona správního zabrána ideální polovice 

majetku ve vlastnictví manželky Marie Zachové.260 

Josefa Rycheckého, nar. 1891, zemědělce s výměrou 49,86 ha, dne 22. 1. 1953 

pro jednání, podle něhož: „v roce 1952 bez vážných důvodů nesplnil své dodávkové 

povinnosti, takže se u něho jeví nedodávky: 2.240 vajec, 5.000 litrů mléka, 1.271 kg 

hovězího masa, 1.577 kg vepřového masa, 19,70 kg drůbeže,“ za přestupek proti 

ochraně jednotného hospodářského plánu podle § 39 odst. 1, 2 písm. b) a přestupek 

v oboru výživy a zásobování podle § 88 odst. 1 tr. zákona správního trestem odnětí 

svobody na dobu šesti měsíců, trestem propadnutí jmění a zákazem pobytu v okrese 

Humpolec navždy. Dále podle § 26 odst. 1 písm. b) tr. zákona správního zabrána ideální 

polovice majetku ve vlastnictví manželky Marie Rychecké. 261 

Antonii Sukdolákovou, nar. 1902, rolnici s výměrou 20,69 ha, dne 23. 1. 1953 

pro jednání, podle něhož: „v roce 1952 nesplnila své dodávkové povinnosti: 192,20 q 

brambor, 0,54 kg krmných luštěnin, 1,15 q sena, 6,50 kg máku, 2,50 q lněného semene, 

13 q lněných stonků, 7,48 q vepřového masa, 1.319 ks vajec, 16 kg drůbeže, 2.956 l 

mléka,“ za přestupek v oboru výživy a zásobování podle § 88 odst. 1 tr. zákona 

správního pokutou 20.000 Kčs a pro případ nedobytnosti náhradním trestem odnětí 

svobody v trvání šesti týdnů. 262 

 

                                                             
260 SOA PELHŘIMOV. Přestupkový spis: Zn.: III-072.3/17/53. Fond Okresní národní výbor Humpolec, 
1953. 
261 SOA PELHŘIMOV. Přestupkový spis: Zn.: III-072.3/22/53. Fond Okresní národní výbor Humpolec, 
1953. 
262 SOA PELHŘIMOV. Přestupkový spis: Zn.: III-072.3-918/52. Fond Okresní národní výbor Humpolec, 
1952. 
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6  Zobecnění opakujících se prvků trestní agendy okresního 

prokurátora  

Podle soudobého právního řádu a právní vědy je hlavním úkolem prokurátora 

střežit a upevňovat socialistickou zákonnost. Na trestní právo je po vzoru Sovětského 

svazu nazíráno z jeho třídní podstaty. Zatímco v buržoazním státě sloužilo 

vykořisťovatelské třídě, nové socialistické právo slouží lidové demokracii, dělníkům a 

ostatním pracujícím. Zločinnost je přežitek kapitalismu, v socialistickém státě její 

příčiny odpadají. Při přechodu od kapitalismu k socialismu dochází k zostřování 

třídního boje, kde se především zbytky buržoazie a velkostatkářského stavu snaží o 

zvrat ve vývoji a návrat ke starým pořádkům. Je proto třeba důsledným uplatňováním 

socialistického pokrokového trestního práva zmařit pokusy o destabilizaci vývoje 

vytyčeného dělnickou třídou, komunistickou stranou, a s narušiteli socialistického 

státního zřízení, socialistického hospodářství a pořádku v podobě třídního nepřítele se 

rázně jednou pro vždy vypořádat. Naopak u pochybení dělnictva a ostatních pracujících 

je trestním právem preferováno výchovné působení. Úpravou trestů, jejich ukládáním a 

výkonem se trestní zákon snaží vychovat široké masy v duchu socialismu. V trestním 

řízení zastává prokurátor nezastupitelnou roli. Vede jej až do podání žaloby a před 

soudem jako žalobce aktivně pomáhá soudu ve zjišťování materiální pravdy. V oblasti 

hospodářské politiky je třeba důsledně chránit jednotný hospodářský plán, neboť třídní 

nepřítel se snaží jeho ohrožováním a dalšími sabotážními akty rušit přechod vesnice ke 

kolektivním formám hospodaření. V boji proti vesnickému boháči je proto třeba se vší 

tvrdostí využít zásady ostré represe. Nutno mít na paměti, že i za ostatními delikty 

namířenými proti lidově demokratickému zřízení, byť by byly spáchány pracujícími, 

stojí našeptávači z řad městské či vesnické buržoazie.  

Při hodnocení reálného postavení a konání okresního prokurátora Okresní 

prokuratury v Humpolci, jakožto základního článku soustavy prokuratury, v návaznosti 

na obsah předchozích kapitol nelze rozhodně hovořit o samostatné činnosti podléhající 

pouze platným právním předpisům.  
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Jeho přímá podřízenost krajské prokuratuře vycházela nejprve ze zákona o 

zlidovění soudnictví263, poté zákonů o prokuratuře264. Byl tak řízen přímými pokyny 

nadřízených orgánů, především Krajské prokuratury v Jihlavě. Každý podstatný 

plánovaný úkon trestního řízení okresní prokurátor předem hlásil krajské prokuratuře a 

žádal o schválení, teprve poté jej provedl. Při neschválení postupoval v souladu s 

pokynem nadřízené součásti. Trestní právo obecně je právním odvětvím, jež by mělo 

chránit členy společnosti před skutečně nejzávažnějším vybočením a útoky na jejich 

práva a oprávněné zájmy, pokud již ochrana prostředky jiných právních odvětví není 

dostatečná. Po uchopení státní moci komunisty a nastolení vlády jedné strany v únoru 

1948 hlásanou cestou zlidovění soudnictví byla změna fungování trestního práva 

dotvářena především nově přijatým kodifikovaným trestním zákonem a procesním 

trestním předpisem z roku 1950265. Jednoznačně lze hovořit o zneužití trestního práva a 

orgánů činných v trestním řízení k prosazení mocenských zájmů vládnoucí garnitury. 

Trestněprávní činnost okresního prokurátora v Humpolci v postavení garanta 

přípravného řízení a zastupování žaloby před soudem v období působení jistě nebyla 

pouze negativního rázu. Při vyšetřování běžné trestné činnosti postižitelné v každém 

novodobém geopolitickém systému (např. povahy násilné, obecně-majetkové, v dopravě 

atd.) stavěním pachatelů před soud a bděním nad jejich řádným odsouzením 

pochopitelně zastával i kvalitativně nezastupitelnou úlohu (odmyslíme-li diferenciaci 

pachatelů podle třídní příslušnosti). Nicméně výrazné útoky na samotnou lidskou 

podstatu, přirozená lidská práva, omezování lidské a občanské důstojnosti, občanských 

práv a svobod, byly jeho každodenní pracovní náplní. Staly se proto i mým ústředním 
                                                             
263 § 20 zákona č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví: „Ú řady veřejné žaloby. 1) V sídlech okresních 
soudů se zřizují okresní prokuratury jako úřady veřejné žaloby první stolice; skládají se z okresního 
prokurátora a z potřebného počtu jeho náměstků. 2) V sídlech krajských soudů se zřizují krajské 
prokuratury jako úřady veřejné žaloby druhé stolice; skládají se z krajského prokurátora a z potřebného 
počtu jeho náměstků. 3) Okresní prokuratury jsou podřízeny krajským prokuraturám a spolu s nimi 
ministru spravedlnosti. 4) Kancelářské práce okresních a krajských prokuratur vykonává potřebný počet 
kancelářských úředníků, kancelářských pomocných sil a zřízenců přikázaných okresní prokuratuře 
předsedou okresního soudu a krajské prokuratuře předsedou krajského soudu.“ 
264 § 7 odst. 1 a § 11 odst. 1 zákona č. 65/1952 Sb. o prokuratuře: „Orgány generálního prokurátora jsou: 
a) náměstkové generálního prokurátora, b) krajští a okresní prokurátoři a jejich náměstkové, c) vyšší a 
nižší vojenští prokurátoři a jejich náměstkové, jakož i vyšší a nižší polní prokurátoři a jejich náměstkové, 
d) ostatní prokurátoři a vojenští prokurátoři. Okresní prokurátoři jsou podřízeni krajskému prokurátoru, 
a spolu s ním generálnímu prokurátoru“. § 24 odst. 1 zákona č. 65/1956 Sb. o prokuratuře: „ 
Generálnímu prokurátorovi jsou podřízeni: a) náměstkové generálního prokurátora, b) krajští, městští, 
okresní a obvodní prokurátoři a jejich náměstkové, c) oblastní dopravní a obvodní dopravní prokurátoři 
a jejich náměstkové, d) vyšší vojenští prokurátoři, vojenští obvodoví prokurátoři a jejich náměstkové, e) 
ostatní prokurátoři a vojenští prokurátoři.“ 
265 zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon a zákon č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním.  
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bodem zaměření v roli badatele a obsahem tohoto pojednání. Prokurátorem té doby se 

stal pouze člověk řádně politicky prověřený, zastávající názory prosazované ústředím 

komunistické strany, průběžně stranou politicky školený.266 Jeho profesní podřízenost 

lze vysledovat nejen v linii přímé, od nadřízených složek prokuratury a ministerstva 

spravedlnosti, byl při svém rozhodování závislý i na stanoviscích příslušných veřejných 

činitelů, zejména okresního národního výboru a okresního výboru KSČ.  

Trestněprávní úkony prokurátora prospěšné novému režimu se nejvíce v praxi 

humpoleckého okresu odrazily v postupu vůči soukromým zemědělcům. Cílem 

vládnoucího režimu bylo združstevnění zemědělského podnikání. Systém prokuratury, a 

na daném místě humpolecký okresní prokurátor, pak účinně posloužil jako přímý 

donucovací nástroj ke zlomení ohnisek odporu při prosazování státní zemědělské 

politiky. I při odpovídající úctě k právnickému stavu by se s politováním dalo říci, že 

humpolecký prokurátor byl jen „poplatnou figurou, slouhou státu, novodobým drábem 

zemědělské roboty, zosobněním konaného bezpráví“. 

 Vycházel sice z platného pozitivního práva, podpořeného bohužel i soudobou 

právní teorií, jednání zemědělců podřazoval pod jednotlivá ustanovení trestního 

zákoníku, zejména druhého oddílu druhé hlavy zvláštní části267. Ale nijak se nezamýšlel 

nad obsahem a rozměrem paragrafového znění, kdy byl zemědělskému podnikateli 

státem diktován směr a rozsah podnikání a kriminalizováno volné nakládání se 

zemědělskými produkty. Postupoval vždy i proti řádně doloženým důkazním 

prostředkům obhajoby, bez hledání protiargumentů stejné či vyšší důkazní síly, 

pochopitelně za přispění místní soudní praxe. Prokázané skutečnosti hovořící ve 

prospěch souzených zemědělců zcela ignoroval. V souladu s názorem politických 

orgánů a nadřízené součásti prokuratury převzal směr postupu proti tzv. třídnímu 

nepříteli, v zemědělské sféře proti venkovským boháčům. Ve svých postojích byl 

                                                             
266 SOA PELHŘIMOV. Fond Okresní prokuratura Humpolec, 1951.: například JUDr. Zdeněk Špaček – 
okresní prokurátor v Humpolci od 1. 10. 1951, současně správce okresní prokuratury - členem KSČ od 
roku 1948, jednatelem ZO KSČ, členem ROH a SČSP, učitelem stranického školení u Lidového soudu 
v Humpolci, učitelem ideologického a odborného školení soudců z lidu v Humpolci a správních 
zaměstnanců pro obvod Lidových soudů v Humpolci, Havlíčkově Brodě, Ledči nad Sázavou, Žďáru nad 
Sázavou, členem Společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí. 
267 Viz Hlava druhá zvláštní části trestního zákona č. 86/1950 Sb.: Trestné činy hospodářské, oddíl druhý 
§§ 134-138: Trestné činy proti jednotnému hospodářskému plánu. 
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utvrzován i obecnou soudní praxí sjednocovanou rozhodnutími nejvyššího, ale i dalších 

soudů v republice.268 

K rozmělnění vlivu dříve bezproblémově samostatně hospodařících, movitých 

zemědělců bylo za využití zemědělských referentů, plnomocníků ministerstva výkupu a 

sboru národní bezpečnosti prokurátorem důsledně vymáháno plnění stanovených dávek. 

Dodávková povinnost vyměřovaná státem malým a středním zemědělcům většinou 

odpovídala počtu pracujících osob na hospodářství, proto se jim podle názoru 

prokurátora dařilo dobře a ještě v roce 1952 neměli zájem o vstup do jednotných 

zemědělských družstev. Naproti tomu u hospodářství větší a velké výměry, přestože 

zemědělec byl nucen po roce 1948 v nových poměrech pracovat bez zaměstnanců pouze 

sám či se svou rodinou, nebylo zohledňováno, že obdělání větší rozlohy pozemků a 

obstarání úředně určeného počtu dobytka není v lidských silách. Mnohdy byla pomíjena 

i výnosnost pozemku v dané lokalitě, aktuální klimatické podmínky, nedostatek krmiva 

pro dobytek, nedostatek mladého dobytka ke koupi na trhu a úhyny nemocných zvířat. 

Humpolecký prokurátor již v přípravném řízení trestním prověřováním okolností 

zjišťoval, že stíhaní zemědělci jsou dobří hospodáři, pracující každodenně od čtyř ráno 

do deseti večer, přesto nebyli schopni dodávky obsáhnout. Prováděl i samostatná 

šetření, průběžně sledoval plnění dodávek zemědělci v okrese a z osobních pohovorů 

s neplniči věděl, že neplnění je důsledkem nedostatku pracovních sil většího 

hospodářství. Pomíjel i opakovaně projevený souhlas některých větších zemědělců se 

vstupem do JZD, kteří buď nebyli přijati, nebo ještě ani v místě nebylo založeno. 

Prokurátorem bylo v každé trestní věci na jedné straně zjišťováno, zda zemědělec 

zaměstnával jinou pracovní sílu, vykořisťoval jiného, což v kladném případě využil 

v jeho neprospěch jako přitěžující okolnost i pokud tomu tak bylo před rokem 1948, 

byla-li však na druhou stranu zcela nezpochybnitelně ústřední příčinou neplnění 

dodávky absence pracovní síly naopak tvrdil, že měl práce obstarat sousedskou 

                                                             
268 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 2. 1953, č.j. 2 Tz 14/53: „P ři určování třídní příslušnosti 
obviněného zemědělce musí soud především zjistit, zda jsou dány znaky charakterizující vesnické boháče, 
tj. musí přihlédnout ke všem rozhodným okolnostem, zejména také k tomu, jaké má obviněný hospodářské 
nebo jiné budovy, v jakých formách vykořisťuje nebo vykořisťoval dělníky, především ale střední a drobné 
rolníky a jak je posuzována jeho třídní příslušnost pracujícími v jeho okolí“. Rozhodnutí Nejvyššího 
soudu ČR ze dne 4. 6. 1953, č.j 2 Tz 43/53: „U obviněného zemědělce je třeba zjišťovat třídní charakter, 
který může být vzhledem k povaze trestného činu jedním z důležitých hledisek při posouzení formy 
zavinění, tj. otázka zda konal úmyslně nebo jen z nedbalosti“. Rozsudek Lidového soudu Kyjov ze dne 4. 
11. 1955, č.j. 1 T 181/55: „Pro posouzení otázky, je-li obviněný kulakem, nutno přihlížet nejen k jeho 
třídnímu původu, nýbrž především k jeho ekonomické posici na vesnici.“ 
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výpomocí. Při posuzování osobnosti takového pachatele prokurátor vycházel z jeho 

třídního původu a příslušnosti. Ačkoliv se ve více případech stíhaného zemědělce 

zastali jako dobrého člověka a pracanta funkcionáři místního národního výboru či 

vesnické místní organizace KSČ, prokurátor nedbal jejich žádostí a doporučení, naopak 

jejich postoj vykládal jako nepochopení dosahu vykořisťování malých rolníků většími. 

Ohledně dodávkové povinnosti docházelo k takovým paradoxům, že bylo 

zemědělcům ze strany místních národních výborů či zemědělského referátu okresního 

národního výboru určováno, jak bude hnojeno, zda při nevzejití osetí bude povolena 

opětovná setba a po zákazu byl pak zemědělec postihován za nesplnění plodiny. 

Přestože neplnění rostlinných plodin bylo postihováno i při částečném splnění daného 

druhu, pokud nějaká plodina nebyla vůbec plněna, bylo prokurátorem bez důkazu 

poukazováno na údajnou možnost zemědělce splnit alespoň částečně. Jednak bylo 

postihováno nedodání dávek rostlinných plodin, ale když je zemědělec dodal a 

nedostávaly se mu na krmení dobytka, byl řešen za nedodávky hovězího, vepřového, 

drůbežího masa, či vajec. Stejně byl pronásledován i v případě úředně vynucené 

porážky nemocných zvířat před dosažením jateční váhy. V důsledku úhynu dojnic, 

nedostatku krmiva a nemožnosti včas nahradit dojnice jinými byl popotahován za 

nedodávky mléka.  

V pozdějším období, při současném přežívání soukromých zemědělců vedle 

zemědělských družstev, po realizaci tzv. hospodářsko-technické úpravy pozemků, došlo 

k zabrání rozsáhlejších a celistvých lánů soukromníkům, jimž byly přiděleny náhradou 

pozemky v okrajových lokalitách katastrálního území obce. Dělené zbytky, často od 

sebe velmi vzdálené, s nižší bonitou půdy. Soukromí zemědělci i s nižší zemědělskou 

výměrou, dříve zcela bezproblémoví, nyní objektivně časově nestíhali harmonogram 

polních prací, navíc při neúrodě na nově přidělených pozemcích byli kriminalizováni 

například za sečení píce ze svých bývalých luk, vynucené snahou o zachování životů 

dobytka.  

Konkrétní případy zemědělců neplnících předepsané dodávky byly po celou 

dobu humpoleckým prokurátorem v trestním řízení nerovně posuzovány. Malý a střední 

rolník měl být postihován především orgány lidové správy, v praxi okresním národním 

výborem, vesničtí boháči, kulaci stavěni před soud a sankcionováni přísnými tresty na 

svobodě a na majetku, neboť majetek měl podle oficiálního názoru sloužit k jejich 
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rozvratné činnosti. Okresní prokurátor proto s příslušnými činiteli průběžně projednával, 

zda vůbec konkrétní osobu trestně stíhat či ji odevzdat k projednání okresnímu 

národnímu výboru, a v případě trestního stíhání s nimi předjednával i druh a výši 

navrhovaného trestu. Po vzniku komise pro úpravu rodinných poměrů vesnických 

boháčů se role okresního prokurátora omezila na předříkávače informací o skutkovém 

ději případu, osobnosti pachatele a možnostech řešení. Po vynesení verdiktu komise byl 

vykonavatelem její vůle. Kdo bude trestně stíhán, a kdo bude postižen v rovině 

přestupkové, rozhodla komise. Stejně jako v případě trestního stíhání rozhodla o druhu 

a přísnosti navrhovaných trestů, včetně případného přesídlení rodiny. Vůle komise, 

odsouhlasená krajskou prokuraturou, kterou pak humpolecký prokurátor důsledně 

prosazoval u soudu, se přitom v rovině trestání stupňovala v návaznosti na průtahy při 

združstevňování vesnic. Z počátku působnosti humpolecké prokuratury lze vysledovat 

tresty mírnější, při neúspěších v dobrovolném přechodu k družstevnímu hospodaření 

zjevně přibylo nepodmíněných trestů odnětí svobody a běžně docházelo k zabavování 

veškerého majetku či přinejmenším zemědělského majetku (obviněnému ukládán trest 

propadnutí a nebyl-li vlastníkem vyslovováno jeho zabrání), ukládán trest zákazu 

pobytu a omezována občanská práva. Zemědělec tak přišel o výrobní prostředky, ale 

bylo mu znemožněno se i v místě nadále zdržovat. Cíleně byl připraven i o teoretickou 

možnost využívání bývalé moci. Humpolecký prokurátor takto využitím prostředků 

trestního práva postupoval k získání majetku zemědělce v souladu s instrukcemi komise 

třeba jen pro umístění, velikost a dobrý stav zemědělských budov, které byly zamýšleny 

a poté využity pro zemědělské družstvo či strojně traktorovou stanici. Vyslovení zákazu 

pobytu v konečném důsledku často znamenalo přesídlení celé zemědělcovy rodiny 

mimo okres Humpolec. Drastičnost u soudu prosazovaných trestů ustoupila až po 

zmohutnění a rozfungování zemědělských družstev, po zlomení rozhodujícího odporu a 

vlivu velkých zemědělců. 

Dalším ilustrativním paradoxem volby prokurátorem navrhovaných a soudem 

ukládaných druhů trestů je souběžné vyslovení trestu propadnutí majetku a trestu 

peněžitého. Za situace, kdy odsouzený přišel jedním trestem o veškerý majetek, měl 

většinou jako souběžný trest platit další finanční částku. Takový postup, podle mého 

názoru ve zjevném rozporu se zásadou přiměřeného trestání, o níž pochopitelně i jinak 

nemůže být řeči, směřoval k úplné likvidaci majetku a také zadlužení odsouzeného. Byl 
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nelogický a nemyslitelný jak z hlediska současného platného práva, tak již i novely 

trestního zákona účinné od 1. 1. 1957. 269  

Odsouzený po propadnutí majetku ve většině případů nebyl schopen peněžitý 

trest zaplatit, a byl tak nucen podrobit se výkonu náhradního trestu odnětí svobody, či 

byl při splácení odkázán na pomoc širšího okruhu rodiny. Další nezaviněně ztíženou 

možností platby peněžitého trestu bylo jeho opakované ukládání v krátké době za sebou. 

Prokurátor k trestnímu stíhání sice u některých osob přistoupil až po opakované výtce 

neplnění dodávkových povinností, nicméně projednávaný zemědělec předtím finančně 

pokutovaný okresním národním výborem i bez trestu propadnutí majetku nebyl schopen 

faktické platby dalšího soudem uloženého peněžitého trestu. Splácení peněžitých trestů 

zemědělcem také vedlo ještě k větším problémům při hospodaření. Humpolecký 

prokurátor z mého pohledu neprávem navíc při trestním stíhání jako přitěžující okolnost 

nad rámec projednávané doby spáchání skutku zmiňoval i předchozí období neplnění 

dodávek dříve přestupkově vyřízené a tvrdil, že projednávaný trestný čin tak trval a 

pokračoval delší dobu, přestože tedy ve skutečnosti přičítal předchozí přestupky.270 

Východiskem při posuzování osobnosti obviněného byl jeho třídní a politický 

profil a postoj k lidově-demokratickému zřízení. Obecně přitěžující okolností byl nikoli 

kladný postoj k socializaci vesnice a prohlášení osoby za vesnického boháče, kulaka. Do 

rozsudku prvního soudu ihned po vyhlášení humpolecký prokurátor pravidelně podával 

ústní odvolání bez bližšího odůvodnění, v případě uznané viny alespoň ve výroku o 

trestu. Po projednání rozsudku s příslušnými funkcionáři či v komisi pro úpravu 

rodinných poměrů vesnických boháčů a s krajskou prokuraturou při zájmu o zpřísnění 

buď písemně odvolání odůvodnil, v opačném případě vzal odvolání zpět. Při trvajícím 

odvolání se ve většině případů u Krajského soudu v Jihlavě zpřísnění trestů domohl. 

Úroveň argumentace odůvodnění odvolání, a obecně všech písemností humpoleckého 

prokurátora, byla přitom povrchní, nekonkrétní, bez odkazu na reálné důkazy, spíše 

snůškou politických proklamací. Při podání odvolání jej neodradil ani vysoký věk 

souzeného či lékařsky doložené choroby. Kuriózním způsobem se v trestní praxi 

                                                             
269 § 48 odst. 1, poslední věta zákona č. 86/1950 ve znění zákona č. 63/1956 Sb.: „Vedle trestu 
propadnutí jmění trest peněžitý uložit nelze“. Ale např. i § 28 odst. 2 písm. b) zákona č. 140/1961 Sb. 
trestní zákon: „Nelze však uložit peněžitý trest vedle propadnutí majetku.“ 
270 Pozn.: ačkoliv tak činil v souladu s tehdejší soudní praxí – viz Rozsudek Krajského soudu Jihlava ze 
dne 25. 4. 1951 sp.zn. Tk 121/51: „Okolnost, že pachatel byl odsouzen ve správním řízení, nebrání jeho 
potrestání soudem pro týž čin, jde-li podle stupně společenské nebezpečnosti o čin soudně trestný“. 
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humpoleckého okresního prokurátora projevovaly také vydané amnestie prezidenta 

republiky. Přestože i na některé z výše citovaných případů se amnestie vztahovala, byla 

vydávána vždy jen na část uložených trestů. Docházelo sice k prominutí trestu odnětí 

svobody a trestu peněžitého (mnohdy paradoxně po vykonání či zaplacení), avšak 

k dokončení likvidace vlivu zemědělců v domovských obcích byly tresty propadnutí 

majetku a zákazu pobytu ponechány v platnosti. Výrokem uplatňovaných amnestií byl 

tak pravý účel trestního řízení proti soukromým zemědělcům potvrzen opětovně.  

Z prokurátora humpolecké prokuratury se i vně trestního řízení stal okresní 

hlídač zemědělské výroby. Dohlížel nad úplným obhospodařováním veškerých polností, 

správnou výtěžností pěstovaných plodin, při vzniklých problémech prováděl pohovory 

se zemědělci, u místních národních výborů se dožadoval nápravy a v případě 

nemožnosti obdělání půdy majitelem se dožadoval tzv. povinného pachtu. 

Podobným způsobem jako k zemědělcům obhospodařujícím soukromé rodinné 

polnosti, snažil se humpolecký okresní prokurátor neméně aktivně brojit proti bývalým 

čelným představitelům místní průmyslové výroby, zosobněné v Humpolci zestátněnými 

soukenickými továrníky. Soukenická výroba a distribuce v době předúnorové 

znamenala v tomto teritoriu v podstatě jediný významný, ale o to úspěšnější průmyslový 

obor. Kvalitní vlněné sukno, bohatě vyvážené do všech koutů světa, mělo staletími 

budovanou tradici. Humpolec minulosti byl po právu přezdíván českým Manchesterem. 

Ani po znárodnění prosperujících podniků se však novým mocipánům nezdál být osud 

bývalých majitelů dostatečně vypořádaný. Nemohlo dojít k omylu při předpokladu, že 

po odevzdání výrobních prostředků alespoň disponují některými svými výrobky ve 

větší, než obvyklé míře. Proto ve spolupráci s okresním prokurátorem bylo připraveno a 

uskutečněno několik trestních postihů týkajících se přechovávání textilního zboží. 

Bývalí majitelé továren, pracovití lidé, za okupace nezištně podporující své 

zaměstnance, nyní mnohdy v dělnických profesích zapojeni do manuálních činností své 

předchozí výroby, nadále požívali úcty a uznání velké části spoluobčanů. Z pohledu 

příslušných funkcionářů bylo třeba s nimi jednou pro vždy zatočit a humpolecký 

okresní prokurátor tento požadavek bez chybičky splnil. 

Při aktivním prosazování politiky strany a vlády trestněprávními prostředky se 

humpolecký prokurátor neomezoval pouze na zemědělské a postprůmyslové jevy. 

Trestní stíhání bylo běžně vedeno pro jakékoliv projevy nespokojenosti s proklamacemi 
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a postupy režimu, přičemž se v podmínkách humpolecké prokuratury jednalo téměř 

výhradně o verbální formy. Pouhé nářky, nadávky a sdělení vlastního názoru občanů 

bylo prokurátorem stíháno podřazením pod skutkové podstaty trestných činů 

pobuřování, šíření poplašné zprávy, nepřátelské jednání proti republice, útok proti 

skupinám obyvatel a podobně. Postihováni byli tímto způsobem častokrát opět vlivní 

zemědělci, kteří si řádně plnili všechny povinnosti, a jejich přirozenou autoritu nebylo 

možno jinak překonat. Slovní útoky vůči státu či jeho představitelům byly prokurátorem 

potírány a jeho přičiněním soudně sankcionovány, ačkoliv adresátem a svědkem v jedné 

osobě býval i jediný funkcionář. Při neexistenci dalšího důkazního prostředku si 

prokurátor vynucoval odsouzení i při pouhém tvrzení funkcionáře proti tvrzení 

obviněného.271 

I když u některých zemědělců či bývalých průmyslníků bylo po vytřídění 

příslušnými funkcionáři či komisí rozhodnuto o jejich projednání v přestupkové rovině a 

humpolecký prokurátor v takovém případě již vedené trestní stíhání zastavil a věc 

postoupil Okresnímu národnímu výboru v Humpolci, bylo by omylem současnýma 

očima se domnívat, že se pachatel ocitl ve výrazně výhodnějším postavení. Prokurátor 

předtím často vedl trestní stíhání vazebním způsobem, a aniž by zemědělce 

z vyšetřovací vazby propustil, předal jej do vazby správní. Uložené tresty se v takovém 

případě ani před okresním národním výborem neobešly bez nepodmíněného odnětí 

svobody pokrývajícího alespoň dobu vazby. Výše peněžitých trestů kolikrát 

převyšovala udělované soudem a v některých případech docházelo také k udělování 

trestů propadnutí jmění a zákazu pobytu. Výsledek i ve skutečnosti mohl být 

v porovnání s trestním řízením úplně stejný. 

Humpoleckým okresním prokurátorem byli v trestním řízení podle státní a 

politické objednávky především likvidováni soukromí zemědělci, kteří mohli mít 

nepříznivý vliv na utváření jednotných zemědělských družstev ve své obci; a dušeny 

jakékoliv projevy občanské nespokojenosti. Humpolecký prokurátor se stal aktivním 

vykonavatelem diskriminačních a nehumánních právních předpisů v boji proti 

takzvanému třídnímu nepříteli. Navrhoval, dožadoval se a většinou u soudu vymohl 

                                                             
271 Pozn.: pochopitelně obdobně jako jinde v republice – viz Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. Tz I 
73/49: „U verbálních deliktů namířených proti lidově demokratické republice lze trestný skutek spolehlivě 
posoudit, jen přihlédne-li se i k postoji, jaký má pachatel k lidově demokratickému řádu republiky.“ 
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tvrdé tresty, mnohdy včetně propadnutí celého majetku a zákazu pobytu v místě 

bydliště, v případě soukromého zemědělce s důsledkem vystěhování celé rodiny. 

Výše shrnutý, opakující se přístup humpoleckého okresního prokurátora k řešení 

svěřené působnosti vykazuje bezesporu zjevné excesy z pojetí přirozených práv 

obyvatelů daného teritoria a doby. Z hlediska pozitivistického považuji za vhodné v této 

souvislosti příměrem demokratického uspořádání společnosti krátkými citacemi odkázat 

alespoň na ústavně-právní východiska našeho dnešního státu, kdy z ústředních právních 

předpisů České republiky, tedy Ústavy České republiky – ústavní zákon č. 1/1993 Sb. a 

Listiny základních práv a svobod – usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. 

přinejmenším plyne, že: „Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen 

v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon; základní práva a svobody jsou 

pod ochranou soudní moci; politický systém je založen na svobodném a dobrovolném 

vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a 

odmítajících násilí jako prostředek k prosazení svých zájmů; všichni účastníci řízení 

mají před soudem rovná práva.“272 A „lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i 

v právech, základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a 

nezrušitelné; stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na 

výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání; povinnosti mohou být ukládány toliko 

na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod, 

přitom zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny 

případy; nikdo nesmí být podroben ponižujícímu zacházení nebo trestu; nikdo nesmí být 

zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku; nikdo nesmí být 

podroben nuceným pracím nebo službám; každý má právo na ochranu před 

neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života; každý má právo 

vlastnit majetek; svoboda pohybu a pobytu je zaručena; svoboda myšlení, svědomí a 

náboženského vyznání je zaručena; svoboda projevu a právo na informace jsou 

zaručeny; každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i 

právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.“273 

                                                             
272 Ústava České republiky. In: Sbírka zákonů. roč. 1993, č. 1. Čl. 2/3,4, 4, 5, 96. 
273 Listina základních práv a svobod. In: Sbírka zákonů. roč. 1993, č. 2. Čl. 1, 2/1, 4/1,3, 7/2, 8/2, 9/1, 
10/2, 11/1, 14/1, 15/1, 17/1, 26/1. 
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V uvedeném úhlu pohledu je v rámci středoevropské právní kultury vhodné 

připomenout koncepci právního státu274. Ke stanovení formálních pravidel je nutno 

určit prostor k realizaci lidské osobnosti, jenž se odráží v koncepci lidských práv s 

vymezením oblasti individuální svobody. Právní stát vyžaduje kvalitní normativní 

systém k deklaraci a garantování přirozených lidských práv získaných narozením a k 

regulaci rozmezí principu „je dovoleno vše, co není zakázáno“275. Státem přitom musí 

být vyloučeno jakékoliv vynucené či násilné odnětí těchto práv. Musí existovat 

mechanismus k zabezpečení realizace právně zakotvených práv a svobod subjektů, 

obecné spravedlnosti i chování samotného státu podle ústavy a práva. Stát by měl být 

jak nositelem oprávnění, na základě nichž vyžaduje plnění od jiných osob, tak 

subjektem povinností, při jejichž plnění slouží všem fyzickým i právnickým osobám, 

tedy celé společnosti. V systému demokracie se veřejná moc odvíjí od zvolených 

zástupců svobodných politických stran v parlamentu, jejichž seskupení podle výsledku 

ve volbách zastupuje obecné zájmy občanů a v souladu se svým politickým programem 

tyto zájmy realizuje. Politické strany jsou prostředníkem mezi společností a státem. 

Občané se jimi aktivně podílejí na politickém životě, a realizují tak svá politická práva. 

Zachováním plurality názorů a existencí více na roveň postavených soutěžících stran je 

nezbytné vyloučit vedoucí úlohu jediné strany. Svobodným hlasováním zjištěná vůle 

většiny směřuje k vyloučení vázanosti státu na výlučnou ideologii či náboženské 

vyznání. Pokud by bylo znemožněno užití zákonných prostředků nebo paralyzována 

činnost ústavních orgánů při obraně demokratického řádu, mají občané právo postavit 

se na odpor. Stát může členům společnosti stanovovat povinnosti, avšak pouze na 

základě zákona a v jeho mezích, při zachování základních práv a svobod. Pokud mají 

být tato práva a svobody v zájmu celku zákonem omezena, musí stejně regulovat 

všechny případy. Dosah státní moci se vůči občanovi projevuje především činností 

orgánů veřejné správy. Jejich rozhodování by jednotlivec měl mít šanci nechat 

zrevidovat při rovnosti stran nezávislým a nestranným soudem, ve spravedlivém řízení, 

s možností následného přezkumu soudního procesu a vydaného rozhodnutí. Soudy jsou 

                                                             
274 MADAR, Zdeněk. Slovník českého práva. Praha: Linde, 1995. 822 s. ISBN 8085647621: 
charakteristické znaky právního státu – suverenita lidu jakožto nadřazenost občana nad státem; princip 
dělby moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní; princip omezené vlády; vázanost státu právem; 
soudní záruky působení právního státu nezávislými soudy; přičemž občanu „je dovoleno vše, co není 
zakázáno“. 
275 KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a Listině 1. díl / Karel Klíma a kolektiv. Plzeň: Nakladatelství a 
vydavatelství Aleš Čeněk, 2009. 68 s. 
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přitom povinny zajistit účastníkům stejné možnosti přístupu k právům, k jejich 

uplatňování, zejména v podobě procesních zásad soudního řízení. Stát je povinen 

existenci takové soudní soustavy zajistit. Základní lidská práva a svobody by měla být 

chráněna i další organizační a funkční strukturou státního aparátu, z nichž na prvním 

místě je třeba zmínit státní zastupitelství (v podmínkách sledovaného období tedy 

prokuraturu). Při vymáhání plnění povinností jednotlivcem je pochopitelně také třeba 

konat výhradně na základě zákona a v jeho mezích, včetně posuzování trestní 

odpovědnosti. Zákonný postup má v odůvodněných případech vést k neprodlenému 

zahájení trestního stíhání konkrétní osoby, ale na druhé straně vyloučit případy 

bezdůvodného trestního stíhání a neúměrného zasahování do základních práv (zejména 

omezení osobní svobody). Až do pravomocného rozhodnutí soudu o vině stíhané osoby 

je třeba ji považovat za nevinnou. Výkon uloženého trestu by rozhodně měl respektovat 

důstojnost osobnosti odsouzeného. Osobu, vůči níž je postupováno, nelze podrobit 

nelidskému zacházení či trestání, jež „v člověku vyvolává pocit hrubého pokoření před 

jinými osobami nebo ponížení před sebou samým, nutí ho jednat proti své vůli či 

přesvědčení, nebo narušuje jeho psychickou nebo fyzickou odolnost“276. Před 

neoprávněnými zásahy státu by obecně mělo být chráněno i soukromí jednotlivce, jeho 

rodinný život, sociální, morální a citové vztahy. Každý by měl mít možnost svobodně si 

se svou rodinou zvolit místo svého působiště, či setrvat na již zvoleném místě. Místo 

pobytu a rodinný život spolu úzce souvisí. V demokratickém řádu není myslitelné 

násilné přesídlování rodin či nezákonné vydělení jejího člena pod záminkou vyslovení 

trestu zákazu pobytu. Vyjma zákonem stanovených výjimek by mělo zůstat zapovězeno 

i zbavování kohokoliv soukromého vlastnictví. V podmínkách moderního tržního 

hospodářství je vlastnictví základem úspěšného rozvoje ekonomických vztahů, nelze 

proto ani připustit rozdílné posuzování druhu vlastnického práva podle subjektu 

vlastníka. Jestliže se majitel rozhodne za splnění zákonných podmínek využívat svůj 

majetek k dosahování zisku a své obživě, mělo by být respektováno jak jeho svobodné 

rozhodnutí soukromě podnikat, tak způsob, jímž bude své snahy naplňovat. Nesmí být 

zasahováno ani do jeho svobodné vůle živit se vlastní podnikatelskou činností, tím 

méně z důvodu například sociálního původu, rodu, majetku, politického smýšlení apod. 

Ani mu diktováno a vynucováno jakému předmětu podnikání se bude věnovat, jaký 
                                                             
276 KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a Listině 2. díl / Karel Klíma a kolektiv. Plzeň: Nakladatelství a 
vydavatelství Aleš Čeněk, 2009. 984 s. 
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výrobek a v jakém množství vyrobí a zda a v jakém množství jej dodá na trh. Jednalo by 

se o nucenou nebo povinnou práci či službu, jež „se na kterékoli osobě vymáhá pod 

pohrůžkou jakéhokoli trestu a ke které se řečená osoba nenabídla dobrovolně. Trestem 

se zde rozumí nejen trest ve smyslu trestního práva, ale jakákoliv újma, která by se 

týkala zbavení nebo omezení některého práva či svobody dotyčné osoby“277. Ze samé 

lidské podstaty myslící bytosti plyne – kolik lidí, tolik názorů. Bylo by pošetilé se 

domnívat, že lidské myšlení lze cíleně naprogramovat. Snad zmanipulovat na 

přechodnou dobu. Ale při zachování práva na svobodný přístup k informacím, 

umožnění svobodně si vyhledat necenzurované zprávy o dění kolem, je u myslící 

bytosti myšlení individuálně utvářeno. Stejně jako je nepřípustný zásah státu do 

lidského uvažování, jedinec musí mít na základě svého přesvědčení možnost své názory 

i veřejně projevovat (vyjma idejí extremisticky laděných).278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
277 KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a Listině 2. díl / Karel Klíma a kolektiv. Plzeň: Nakladatelství a 
vydavatelství Aleš Čeněk, 2009. 1023 s. 
278 KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a Listině 1. díl / Karel Klíma a kolektiv. Plzeň: Nakladatelství a 
vydavatelství Aleš Čeněk, 2009. 65-69,72-73,80,84-87,761-762 s.; KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a 
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935,938-939,943-945,960-963,984-985,991-992,1023,1034,1045-1047,1074-1076,1081,1095-1097,1181-
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7 Závěr 

Každý čtenář tohoto písemného pojednání si jistě utvoří vlastní názor, přesto 

jako autor pokládám za slušné taktéž v krátkosti zhodnotit dosah svého snažení. Jako 

ústřední zdroj informací jsem si vymezil skutečné, existující písemnosti, vyhotovené na 

pracovišti Okresní prokuratury v Humpolci či jemu doručené, popř. na Okresním soudě 

v Humpolci, nyní přechovávané v podobě archiválií. Více než dva roky trvající, 

opakující se cílevědomou činností, jíž se vzhledem ke své osobě zdráhám říci 

badatelská, jsem postupnými krůčky od nahlédnutí do nesčetně archivovaných listin a 

spisů, načtení a zadokumentování využitelných textů, postoupil k podrobnějšímu studiu, 

v němž z rozsáhlého kvanta materie byly určeny druhy opakujících se skutečností, podle 

nich vybrána typově významná událost a zaznamenána co nejkonkrétněji to bylo 

možné. Mnou provedený popis takových indicií řazený v časové posloupnosti umožní 

jednak načerpání a opětovné prožití historicky významných údajů daného místa a 

profese a dále nutí k hlubšímu zamyšlení. Úvahy mohou vést různými směry. Přestože 

se jedná o dobu nedávno minulou, domnívám se, že i pamětníci, kteří se na chodu 

prokuratury přímo nepodíleli, zde najdou mnoho neznámých informací. Těžiště činnosti 

státního žalobce, ve sledované době prokurátora, ve zvoleném případě působícího na 

Okresní prokuratuře v Humpolci – bylo, je a bude v trestním řízení. Snažil jsem se 

vyhnout povrchnosti, a omezen rámcem plánovaného rozsahu rigorózní práce, i přes 

nástin souvisejících okolností včetně vnějších vlivů, se proto mé pojednání zaměřilo 

především na postup humpoleckého okresního prokurátora v trestním řízení. Po 

nastudování, vyhodnocení, vyjednocení a setřídění byly archivní údaje při snaze o 

minimální zkreslení řádně písemně zadokumentovány, po vyhledání platné právní 

úpravy, dobové právní teorie a soupisu zejména prokurátorem užitých hmotně-právních 

a procesně-právních norem trestního práva vsazeny do konkrétního právního rámce a 

k utvoření ucelené představy o fungování humpoleckého prokurátora vybrána a 

podrobně popsána typově významná uskutečněná trestní řízení se všemi důsledky pro 

stíhanou osobu. Mou snahou v rámci prověřované nelehké historické epochy bylo 

všímat si spíše negativních prokurátorových aktivit vůči objektům jeho zájmu 

v postavení obviněného v trestním řízení, rozlišovaných podle třídního rozvrstvení, 

neboť neúměrně převažovaly nad pozitivní úlohou. V souladu se 
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zeměpisným rozložením bývalého venkovského okresu Humpolec souvisela i skladba 

projednávané trestné činnosti. Státem zastávaný a prosazovaný přechod zemědělského 

hospodaření ke združstevnění se v práci prokurátora odrazil nejmarkantněji. Důsledné 

uplatňování dodávkové povinnosti soukromých zemědělců a odpovídající skutkové 

podstaty trestných činů té doby pro případ neplnění se staly jádrem pracovního vytížení 

humpoleckého prokurátora. Jak v roli jeho dohledu nad celkovou činností zemědělců, 

tak při trestním stíhání neplničů. Podobně důsledný byl prokurátorův postup při cíleném 

sankcionování osob spojených s předchozím průmyslovým podnikáním i při potírání 

jakéhokoliv nesouhlasného projevu vůči komunistickému režimu. Přínosem pro mne 

jako zpracovatele byla, a doufám pro ostatní nyní bude, možnost rekognoskace 

skutečných kroků prokurátora na zvoleném teritoriu působiště. Zjištění nových 

konkrétních poznání, jež mne často fascinovala svou brutalitou, opakující se obdobně či 

v různě modifikovaných podobách vůči mnoha sobě neznámým subjektům. Snažil jsem 

se co nejpečlivějším až dokumentárním způsobem o zachování a přepisu drastičnosti 

duchu trestních spisů a uchovaných dokumentů. Názory soudobé právní nauky jsem 

z důvodu specifičnosti a nezaměnitelnosti jazyka té doby povětšinou přímo citoval. 

Jsem přesvědčen, že celkově stanovený záměr byl splněn. Nabytá poznání jsem si 

pochopitelně dovolil i svým pohledem zhodnotit, zobecnit a s odstupem několika 

desetiletí okomentovat osobními názory. Na úplný závěr dovolte vyslovit vnitřní 

uspokojení nad skutečností, že více než devadesát procent tohoto písemného pojednání 

obsahuje mou osobou nabyté nové poznatky, jedná se veskrze o dosud v takové míře 

nepublikovaný originál, což jsem si na počátku stanovil a celé tvůrčí období o to 

usiloval. 
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Criminal law practice of the district public prosecutor in 
Humpolec 1949 – 1960 

The subject of the thesis is the historical and legal research into selected 

activities of the district public prosecutor of the District Public Prosecutor´s office in 

Humpolec at the time of its existence from 1949 to 1960. The town of Humpolec, with a 

population of approximately eleven thousand, lies in the Bohemian- Moravian 

Highlands of the Czech Republic. Under the present administrative division it is 

included in the District of Pelhřimov and the Region of Highlands. At the examined 

time it was an independent district lying in the Region of Jihlava. The locality is the 

birthplace and long-term residence of the author, who is the public prosecutor in the 

same territory. 

After touching on the historical development of the profession in Chapter One, 

the thesis focuses, by means of archival research, on finding the practical application of 

the valid law of the selected area by the public prosecutor representing the state. The 

real documents issued at the District Public Prosecutor´s office in Humpolec or 

delivered to the office and criminal records of the District Court in Humpolec, and 

stored in the archives of the State District Archive in Pelhřimov, are the main sources of 

information. After evaluation and determination of the types of repeated facts, typically 

important events were chosen and sorted chronologically. 

The thesis generally deals with the rather negative activities of the public 

prosecutor towards the accused in criminal proceedings in the historical context of the 

examined, tough, period. The character of prosecuted crimes was closely related to the 

geographical location of the former country district. The transformation of agricultural 

farms into cooperatives, promoted and enforced by the state, appeared most markedly in 

the public prosecutor´s work. The consistent enforcement of delivery duty of private 

farmers and corresponding elements of crimes of that time in case of failure to perform 

the duty became the core occupation of the Humpolec public prosecutor. His approach 

to sanctioning people connected with the previous industrial business and prosecution of 

any disagreement with the communist regime was not conciliatory, either.  

Chapter Two of the thesis according to the chosen composition describes the 

territorial responsibility of the District Public prosecutor´s office in Humpolec, the 

objectives of the activity, the staffing of the office and the general scheme of planning 
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of the activity. Chapters Three and Four illustrate the daily influence of attitudes of the 

public prosecutor from the position of the senior parts or the officials of the Communist 

Party and the District Administrative Authority and show his activities in the field of 

agriculture. Chapter Five, which consists of the core of the investigated events, 

examines particular steps and procedural acts of the public prosecutor in the position of 

the supervisory authority towards the investigating bodies in criminal proceedings and 

in the position of the plaintiff bringing an action and appearing before the District court 

in Humpolec. The chosen and explored real criminal cases are arranged in subchapters 

according to the described issue. The thesis closely analyses the outside interference 

with the decision making of the public prosecutor, testimonies of investigated and 

prosecuted people including the defence they chose, filed actions and judgments of the 

court of the first instance and the consequences of the public prosecutor´s appeals, 

including the impact of the executed punishments. In compliance with the opinions of 

contemporary legal doctrine and under the state political order, the district public 

prosecutor particularly persecuted those private farmers who could have been a bad 

influence on the creation of uniform collective farms in their community; and any 

expressions of civil discontent were suppressed. The Humpolec public prosecutor 

became an active executor of discriminatory and inhumane laws in the fight against the 

so-called class enemy. The public prosecutor proposed, demanded and mostly enforced 

harsh punishments in the court, often including the seizure of property and prohibiting 

farmers from staying at their places of residence, consequently displacing whole 

families. Generalization of the ascertained information is incorporated in Chapter Six. 

Activities of the public prosecutor of the District Public Prosecutor´s office in 

Humpolec are fascinating for their brutality even after so many years. They were 

registered in the most careful or documentary way with the intent to preserve the drastic 

nature of criminal records and archived documents. 

More than ninety per cent of the thesis consists of information acquired by the 

author; it is a thorough original writing which has not yet been published to such an 

extent; and that corresponds fully to the determined objective. 
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