Ukázka ze seriálu České televize Život a doba soudce AK, díl 10., Patláci
V ukázce se podíváme na hlavní líčení se dvěma obžalovanými. Budeme se soustředit na skutek, který se týká
přepadení směnárníka. Naším úkolem bude posoudit, jestli obžalovaní skutek spáchali, a následně rozhodnout
o jejich nevině nebo vině a trestu.
Při ukázce se soustřeďte na následující body:
-

Co je obžalovaným kladeno za vinu? Ze spáchání kterých trestných činů jsou obžalováni? (Spáchali
jich více – který se vztahuje k přepadení směnárníka?)

-

Kdo všechno se účastní jednání před soudem?

-

Jak probíhá jednání? (Co se děje po zahájení, co následuje, čím jednání končí?)

-

Jaké důkazy soud provedl?

Glosář:
Zahájit hlavní líčení, zahájit jednání ve věci
Žalobce
Žalovaný
Obžalovaný
Státní zástupce
Obžaloba
Být trestně stíhaný za/pro spáchání trestného činu
Podat obžalobu
Být obžalovaný ze spáchání trestného činu
Přednést obžalobu
Provést výslech
Podat výpověď
Obhájce, právní zástupce
Obhajoba
Přísedící
Přerušit jednání
Odročit jednání
Zprostit obvinění
Shledat vinným
Právo závěrečné řeči, posledního slova
Uložit trest
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Zadání pro napsání rozsudku:
Obžalovaní jsou obžalováni ze spáchání trestného činu loupeže. Vaším úkolem v roli soudce bude rozhodnout,
jestli obžalovaní opravdu skutek spáchali (tj. jestli byli na místě, dopustili se jednání). Pokud myslíte, že ano,
pak posuďte, zda skutek naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu loupeže. Protože jsou obžalovaní dva,
posuďte zvlášť ve vztahu ke každému z nich (musíte v rozsudku rozhodnout zvlášť o každém z obžalovaných).
K tomu vám pomůžou následující otázky:
Bylo podle vás prokázáno, že skutečně směnárníka přepadli (opravdu se skutek stal)?
Šlo o trestný čin loupeže?
1. Měli v úmyslu zmocnit se cizí věci?
2. Použili ke spáchání násilí nebo pohrůžku násilím?
Jaký uložíte trest za spáchání trestného činu loupeže?
3.
4.
5.
6.
7.

Jaký trest stanoví zákon? (viz § 173 odst. 1 trestního zákoníku)
Tvořili dohromady organizovanou skupinu?
Způsobili směnárníkovi těžkou újmu na zdraví nebo smrt?
Jak velkou způsobili škodu?
Jsou dány nějaké polehčující nebo naopak přitěžující okolnosti?
- polehčující okolnosti – spáchání činu pod tlakem, pod vlivem hrozby, snaha o nápravu
následků činu, doznání, upřímná lítost, vedení spořádaného života
- přitěžující okolnosti – spáchání s rozmyslem, po předchozím uvážení, za účelem nabytí zisku,
z rasové nebo náboženské pohnutky, spáchání pomocí lsti, byl již odsouzen pro trestný čin
8. Chcete jim uložit i povinnost nahradit směnárníkovi škodu?
Jak můžete rozhodnout?
-

Zprostit oba dva všech obvinění
Zprostit jednoho všech obvinění a druhého shledat vinným a uložit mu trest
Oba dva shledat vinnými a uložit jim trest

§ 173

Loupež
(1) Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci, bude
potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.
(2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, (pozn. nejméně 3 osoby)
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, (pozn. podle § 122 trestního zákoníku např.
zmrzačení, ztráta pracovní způsobilosti, poškození důležitého orgánu, mučivé útrapy, …)
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, (pozn. škoda dosahující částky nejméně 1 000 000 Kč)
nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu,
trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f).
(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
škodu velkého rozsahu (pozn. škoda dosahující částky nejméně 10 000 000 Kč)
(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 smrt.
(5) Příprava je trestná.
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