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RESUMÉ 

Diplomová práce se zabývá problematikou vojenského trestního práva 

v  Československé republice mezi lety 1918 až 1938. Toto téma jsem zvolil z několika 

důvodu. Prvním z nich je, že se v tématu prolínají dva právní obory – právní dějiny 

a  trestní právo. Zároveň jde o téma, které nebylo dosud rozsáhle zpracováno. Důvodem 

je, že v obou právních odvětvích, která se v tématu meziválečného vojenského trestního 

práva spojují, jde o marginální oblast zájmu. Dosavadní práce se  ve většině případů 

zaměřovaly pouze na jednotlivé součásti problematiky. U  druhé skupiny prací pak bylo 

téma zvoleno příliš široce a výsledný výstup měl charakter enumerativní, bez poskytnutí 

souvislostí. Cílem této práce tak bylo přinést ucelený pohled na problematiku našeho 

vojenského trestního práva na počátku 20.  století a v rámci tohoto pohledu se pak 

zaměřit na jeho nejvýznamnější prvky. 

Práce vychází zejména z právních předpisů účinných v daném období a jejich 

komentovaných znění. Dalším důležitým podkladem pro vypracování byly dobové 

odborné publikace, opomenuta však nezůstala ani recentní pojednání. V práci je 

u  vybraných otázek okrajově zmíněno srovnání s meziválečným trestním právem 

obecným. U institutů vojenského trestního práva, jejichž úprava nebo pojetí se do 

současnosti značně pozměnilo, je zařazena komparace se současnou úpravou. 

První kapitola se v úvodu zabývá vznikem a vývojem vojenského trestního 

práva na našem území a jeho prameny. Další část se zaobírá recepcí právního řádu 

a  následnými snahami o rekodifikaci, se zaměřením na civilní a vojenské trestní právo. 

V této části je zároveň popsán pohled soudobé právní vědy na vojenské trestní právo. 

První kapitolu uzavírá výhled na osud vojenského trestního práva v dalších historických 

etapách. 

Druhá kapitola je stěžejní částí práce. Popisuje zákon č. 19/1855 ř. z., 

Vojenský trestní zákoník. První podkapitola je zaměřena na rozbor jeho obecné části. 

Zvláštní část zákona je rozdělena do čtyř podkapitol, kde největší prostor je věnován 

dílu druhému o vojenských zločinech a vojenských přečinech. 
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Třetí kapitola pojednává o zákonu č. 131/1912 ř. z., Vojenském trestním řádu. 

Podrobně je zde rozebrána vojenská justiční soustava, postavení stran v trestním řízení 

a  jeho zvláštní druhy – řízení dle stanného práva a polní trestní řízení. 

Čtvrtá kapitola nabízí vybrané statistiky o páchaných trestných činech, 

ukládaných trestech a fungování vojenské justice v období první republiky. 


