Příloha 1

Trest odnětí svobody (čl. 1 + 3)
Standardní pachatel
Privilegovaný pachatel
(těhotná žena, matka malého dítěte, osamělý rodič, senior, invalida)

Promíjí se:
- z vlastního trestu:
NEDBALOSTNÍ PŘEČIN
(tj. jakákoli nedbalost)

celý trest, ale nejvýše 5 let
celý trest

ÚMYSLNÝ PŘEČIN
(tj. horní hranice sazby trestu odnětí svobody je maximálně 5 let)

polovina
dvě třetiny
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ZLOČIN 2 (tj. vše, co není přečin),
třetina
(POKUD ZA NĚJ BYL ULOŽEN TREST MAXIMÁLNĚ NA 5 LET) polovina

- z doby pro zahlazení odsouzení:
polovina
polovina
třetina
třetina
nic
nic

Poznámka: Krátké tresty (tj. nejvýše půlroční) se u nedbalostních činů promíjejí celé bez ohledu na to, zda jde o přečiny či zločiny (teoreticky by
takový trest mohl být uložen i za zločin), doba pro zahlazení se navrhuje prominout z poloviny u nedbalostních a ze třetiny u přečinů. Smyslem
"nesystémového" čl. 1/2 je zabránit snižování trestu 6 měsíců na 4 měsíce apod.
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Pro srovnání: řidič od Nažidel dostal 8 let (a už je venku).
Ve snaze vyhnout se v textu rozhodnutí označení zločin používám spojení "jiný trestný čin, než ..."

Příloha 2

Trest vyhoštění (čl. 2 + 3)
Standardní pachatel
Privilegovaný pachatel
(těhotná žena, matka malého dítěte, osamělý rodič, senior, invalida)
Bývalý čs. občan

Promíjí se:
- z vlastního trestu:

- z doby pro zahlazení:

NEDBALOSTNÍ PŘEČIN
(tj. jakákoli nedbalost)

celý
celý
celý

polovina
polovina
polovina

ÚMYSLNÝ PŘEČIN
(tj. horní hranice sazby trestu odnětí svobody je maximálně 5 let)

polovina
celý
celý

třetina
polovina
polovina

ZLOČIN 3 (tj. vše, co není přečin),
POKUD BYL ULOŽEN TREST MAXIMÁLNĚ NA 5 LET

třetina
celý
celý

nic
polovina
polovina

Poznámka: Prominutí doby pro zahlazení trestu vyhoštění je zásadně koncipováno tak, aby ve výsledku nepřesahovalo dobu pro zahlazení trestu
odnětí svobody.
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Ve snaze vyhnout se v textu rozhodnutí označení zločin používám spojení "jiný trestný čin, než ..."

