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o urážkách spáchaných tiskem podle zákona 
z 30. ' kvetna t 924, čÍs. t 24. Sh. z. a n. 
Zá'rolVleň IPrí,srpevelk k 'o~áZloe 'zákol1Joldár[1!é riiedmri\ky. 

Podáyá unwvers·itni 'Pw'Íes'or A. Mir i č k ,a. 

I. 
Málokten'r zák,on rpac1ající do oblalSti trestne-právní vyjíma-

jíc snad jen zákon na ochranu republiky - rozvíril ješte pred 
sv:Ým .o.arlamentním proje-dnáním tolik prachu ve verejnosti, jako 
zákon o tiskových urážkách z 30, kvMna 1924, č. 124 Sb. z. a n. *) 
Je to konečne pochopitelné. Vždyť šlo o pevnou, dosud nedobytou 
a na pohled nedobytnou baštu tisku samého, 'o část jeho privilegia 
fori, jež s príslušností soudil porotních zaručovalo 'ne sice právne, 
ale fakticky témer úpl'llou beztrestnost práve také, pokud jde 
o útoky na ôest. 

Jak duvoc1y pripojené k vládní osnove, tak i zpráva právního 
výboru poslanecké snemovny nijak se tím netají, že odnetí tisko
v'ých urážek porotním soudum je hlavním ílčelem tohoto zákona 
a že tím má býti dosaženo zvýšené ochrany cti.' Mám za to, že· 
lze s tímto účelem bez výhrady souhlasiti a bylo by doHsta zby
tečné to šíre rozvádeti. Jest obecným ,presvedčením, že pOfOltnÍ 
soudy selhaly práve, pokud jde o urážky spáchané tiskem. Duvod 

*) Zákon má ofic:iál.ní po.jmenování: »0 Z men epr í s I ,u š n o s t i 
trestních soudil. a odpovednosti za obsah tis~o'pis, u ve 
vec ech k r j v ť; h o o b v ine n í, II trh án í a II r á ž ek n act Í«. Po
nekud dlouhý to titul a ,p.fece ješte 'l1evystihuje úplne .obsahu zákona. To 
ale není nij:ak nut:no; vždyf jde jen o to, aby zá,~o'l1 .mel jméno pokud 
možno stručné a pfíručné p'ro praxi. Ne.kterí jej nazývaH »t i s k o v o II 
n ·0 vel o u z r o k u 1924«, což je ho.dne ll1eurôté. Proto zNO,li:l jsem .po
~menování: z á k Q not ď s k o v Ý c h~ u r á ž k ách. Tím je konci'sne na
značeno, oč v zákone vlastne jde. Ze toto oZIJačení je trochu úzké, jak 
rečeno, nevadí. 

Zákon vztahuje se jednak na zlo'čin utrhání na cti podle § 209. tr. z. 
1852, jednak na preóny proti bezpečnosti cti .podle § 487. až 491. tého'ž 
tr. z. a pak na k'OresponduHd de.Iikty :práv,a pLa'tného na Slovensku 
a v Podk. r~nsi. totiž zločin a pre.čin krivého 'Obvinení podle § 227. a 229. 
zák ·čl. V. z roku 1878 a prečin ilJodle zák. čl. XL!. z T,oku 1914, p,okud 
ovš'em tyto trestné činy jsou spáchány obsahem tiskopisu. Tam, kde mlll
vím v textu o tiskových urážká,ch jsou zpravidla míneny v še ck y ty-to 
trestné číny . . 
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tohoto zjevu sluší hledati nejen v . prumerné nezpusobilosti zúčast
neného elementu laického, nJ'rbrž i ve forme fízení, umožňuHcí, 

aby poroty ,svým výroke1l1 pronášely své »S i c volo, .s i c j u
b e 0« bez oduvodnení a zpravidla i. bez možnosti kontroly. 

Uvedený záJk'Oln čfls. 124/1924 11larhraJŽJuje, lPiollrud jde o' tilsko~é 
urážky, soudy porotní druhou formou laických soudu, to jest 
s o u dyk met s k Ý m i. Kmeti, zélrsedajíce se soudci z povolání 
v jediném sboru a ,rozhoduHee s nimi společne o všech otázkách 
Z1. hlavního . preličenÍ se naskytujících, jsou nuccni - stejne ja,ko 
tito --:- své votum oduvodniti. Tím stává se rozsudek kontrolo
vatelným. Ponevadž oduvodnení vota vyžaduje jakési rutiny, ba 
zpravidla i znalosti právnické, bývá tvr:aeno, - myslím, že vším 
právem - že již tato okolnost zjednává 'prevahu soudeum z po
volání nad soudcí z lidu. Podle uvedeného zákona je tato prevaha 
také číselná. Neboť urážky Uskem (.0 které trestné činy tu jde, 
bylo vyloženo nahore), pfikazují se ·petičlennému senátu, se-stá·· 
v,ajícímu ze d vou soudcu z lidu (pfísedících, kmetu) a tfí soudcu 
z povolání, z njchž jeden predsedá (§ 28.). ' 

Tato .prevaha uôeného elementu je pak ješte zesHena zpuso
·bem, kterým se deje v ý ber onech dvou km etu. Za základ slouží ď 

tu totiž - stejne jako pfi vJ'rberu poroteu - seznam prvotní a 
r'o,čnL Sezna111 prvotnf je společný pro porotce i kmety, Ieč, že 
v nem je zvlášte označiti osoby, které vyho'vují podmínkám stano
veným pro úrad kmeta a které jsou z'Vlášte zpusobilé pro tento 
úrad. Seznam r.oční je, stejne jako u porotcu, hlavní a doplňovací 
a sestavuje se výberem vedomým. Další postup je však ru~ný. 

Kdežto totiž z ročního seznamu POTO-tCU se sestavuje losováním 
sp.znam služební pro každé jednotlivé zasedání porotcu, určují 'se 
kmeti pro každý prípad vol b o u pro c e sní c h str an prímo ' 
ze seznamu ročního, a to tak, že každá (žalobce i obžalovaný) si 
z"olí jednoho kmeta a jednoho náhradníka. Je-li nekolik žalobcu 
nebo nekolik obžalovaných, vYkonají toto právo společne. Ne
vykonají-li strany tuto volbu včas, určí kmeta (náihradníka) soud 
podle poradí ročního seznamu, kte-rJ'T je určen již predem losem 
(§ 31. a 32.). 

Tento zpusob volby kmetu procesními stranami nep.ostrádá 
zajímavosti, ani{ pokud mohu prehlédnouti, originality. Sluší ale 
uvedomiti si dusledky. Je phrozeno, že obžalovaný bude se sna
žiti o to, aby si zvoHl takového kmeta, o n~mž bude moci pred
pokládati, že rozhodne v jeho proSlpech. Totéžale učiní zajisté 
ižalobce, zejména bude-li to, což je asi nejčastejší prípad, žalo.bce 
slJUkronc\". To pak bude tím snažší,čím vetší bude počet osob 
za:psan:~;Th \' ľočnim seznam II kmetu. Co to znamená? To zna-
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nejčastejší :prípad, žalobce 
m vetší bude počet osob 
:0 to z'namená? To zna-

mená tolik, že každ:)'r z obou kmetu odevzdá pravidlem sv uj hla 
ve prospech 'strany, která jej zvolila, že tedy jich hlasy navzájem 
se ruší a že rozhodnutí bude na tfech soudcích z povoľání, jin:)'rmi 
slovy, že laický element je tu pouhou dekorací, pfíkrasou, pouhým 
vnejším náterem pro tyto soudy, ve kter'}Tch rozhodovati budou 
toliko soudcové z povolání. 

Vylíčenou taktiku umožňuje zákon procesním stranám tím, že 
jim dává právo voliti pfímo z pomerne početného seznamu ročního. 
Kdyby z tohoto setznamu ročního se sestavoval losem seznam 
služební pro určitou periodu, na pf. pulmesíční , se zcela obmeze
ným počtem osob, jako tomu jest u soudu pOJotních, a volba se 
omezovala na tento llZký kruh, byly by podobné praktiky pod
statne ztíženy. 

Iileclíme-li k tqmuto zpusobu výberu kmetu, nemá valného 
významu, snaží-li se zákon zv:)'ršiH llroveň elementu laického, pfi
bíraného tu ku pomoci, tím, že požaduje k úradu Ikmeta vek 45 
Jet (u porotcu stačí 35 let) a dvouletého (na mís1e ročního) pobytu 
v obci (§ 30.). Že tyto náležitosti nesnesou :prirovnání s kvalifikací 
požadovanou od pfísedících státního soudu, u nichž je pod.mínkou 
právnická erudice, je zrejmé. 

Do hlavního seznamu kmetu má býti pfijato tolik osob, aby 
kmet nezasedal zpravidla vicekráte než pe ,t k rát do r o k a 
(§ 31., odst. 2.). Tím má soudu patrne býti dáno "toliko vodítko 
pro pfibHžné určení rozsahu uvedeného seznamú. Za záJklad bude 
tu nutno položiti asi počet prípadu z roku predcházejícího. Arci 
hude toto merítko pro první rok ponekud nespolehlivé, ponevadž 
není vyloučeno, že nyní po zruš,ení príslušnosti soudu porotillích 
buďe takových prípadu mnohem více. Melo-li však oním ustano
vením býti rečeno, že kmet ne ní povinen zase dati více než petkráte 
do roka, pak bylo zapomenuto na hlavní vec, totiž výslovne sta
noviti, že, kdo již ,petkráte zase dal, muže každou príští volbu v témž. 
roce odmítnouti nebo 'ješte lépe sna:d žádati, aby byl v ročním 
seznamu škrtnllt. Nezbývá as, než vyplniti tuto mez,eru analogií -
ač ovšem ve,lmi vzdálenou - z § 4. Č. 7. zákona č. 278/1919 Sb. 
oseznamech porotcu (srov. § 29. zák. Čís. 124/1924 Sb.). 

Ostatne není Jprevzetí úradu kmeta prohlášeno za občanskou 
povinnost; mohou totiž tento úrad odmítnouti nejen ženy, nýbrž 
stejne také mužové jednou pro vždy (§ 30. odst. 2.). 

Obavy, které byly vyslovovány v tom smeru, aby odnetím 
tiskových urážek z príslušnosti soudu porotních nebylo omezeno 
právo volné kritiky, byly posíleny tím, že zákon nevyjímá z to
hoto presunu kompetenčního ani obvinení státních a jin:)'rch v efeo,i- . 
ných úradu i jednotlivých funkcionáfu takových úradu, vznese/né 
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:Pľoti nim hledíc na jich činnost úfední, jak to oMela učiniti ra
kouská výborová osnova tiskového zákona z r. 1906 (§ 36.) a če
skoslovenská osnova z r. 1921 (§ 50.) . Mám za to, že náš zákon 
zcela správne neučinil v tomto smeru výHmky. Na slabých nohách 
stojí ovšem duvod uvedený pro to ve zpráve ústavne právního 
výboru senátu (tisk. 884 str. 5.), že totiž takový útok muže za
kládati prečin podle § 300. tr. z., pro který zustává ,pfÍ'slušnou 
porota. Známo pfece, že práve pro tuto tpo'rotní kompetenci sub
jektivní fízení pro tento delikt nebylo vubec zavádéno a že žalobce 
takmer vždy se snaží, kde to možno, omezením žaloby porote se 
vyhnouti. Ale nepokládáme-li soudy porotní vubec za zpusobilé 
iudikovati o tiskov~rch urážkách, pak to platí snad ješte zvýšenou 
~nerou o obvinení vznesených proti osobám úfedním hledíc k jich 
úf ední činnosti, tedy v procesech, které často budou míti as'poň 

nádech politickj'r. A pak bude práve u takových obvinených :opra
vidia ve verejhém zájmu žádoucné obvineného úfedníka pfimeti 
k pod{mí obžaloby; zachovánílm príslušnosti pOifotní by se mu umož
nila výmluva, že obžaloba by byla pre-dern bezúspešná. Pro mne 
.ie tu rozhodnou otázka: Mužeme našim soudcum z povolání duve
fovatl, že budou také o takovýchto obvineních, vznesených lproti 
jiný'ill státnÍm zamestnancum, tedy' podle okolnosti i proti jejich 
kolegum v úrade, rozhodovati nestranne? Mám za to, že mužeme 
míti tuto duveru v naše soudce tím více, čím dfíve a čím Ú!plneji 
bude v yhoveno tužbám jich po vybudování jejich post.avení ZlPUSO
bem pi'imH eným jejich úkolum, odlišným od funkcí ostatních za
mestnancu státních. 

Zákon Čí s. 124/1924 mení vecnou pfíslušnost ta~ké, rpokud jde 
. o t i s k o v o une dba los t spáchanou hledíc k utrhání i urážkám 

11a c ti. Trestní rízení pro prestupek zanedbání 'povinné péče nemá 
totiž l)ľíslušeti nadále okresním soudum v sídle sborového soudu , 
jako ostatní pfestupky tiskové, nýbrž samým sborovým soudúm 
prvé stolice. Nalé:oací soud mají tvoriti tfi soudcové z povolání 
{bez kmetu) a o odvolání proti rozsudku má rozhodovati sborový 
soud druhé stolice podle ustanovení platných pro odvolací líčení 

proti rozsudkum okresních soudu (§ 28.). 

Toto ustanovení oduvodňuje zpráva ústavne-právního výboru 
senátu (tisk. 1884) tím, že ruzné otázky, jež mohou tu pfijíti v úva:.. 
lhu (dukaz p ravdy i pravdepodobnosti, užití § 4. a 5. zákona, otázka 
je-li tu pouze tisková nedbalost a j.) žádají, aby rozhodnutí v ~první 
stolici byl0 vloženo do rukou více a zkušenejších souc1cu. Rízení 
,~)1Jravné pak bylo prý nutno takto upraviti, aby byl o orpravné 
stcJlic; možno pfezkoumati rozsudek první stolice také po stránce 
'Skutkové~ 
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Než v fízení pro zločiny a precmy, kde v první stolici sou-dí 
::nekolik soudcu, té to možnosti ne ní. Ba není této možnosti ani tam, 
k de podle dočasne platných ustanovení (zákon Čís. 460/1920 a 

-471/ 1921 Sb.) vec byla pfikázána samasoudei. I treba se tázati: 
Což pak je pfestupek zanedbané povinné péče pfi tiskových uráž

-kách, kde často, ba snad Zlpravidla jde toliko o trest penežitý, tak 
,obzvláštní duležitosti, že je treba zcela mimofádných záruk, jichž 
_zákon neposkytuje, ani když jde o zločin nebo pfeôin 'a zejména 
~ani když zanedbání povinné péče zakládá pfečin podle § 42. záJkona 
-na ochranu republiky? A ukazuje-li se na možnost výberu soudcu 
zvlášte zpusobilých, zda není tato možnost dána již tím, že tiskové 
pfestupky jsou pfikázány okresním soudum v ~ídle 'S'borových 

',s oudu prvé stolice, takže možno zpusobilého soudce vybrat·i z ce
-fého gremia a prikázati okresnímu sou-du? 

PfÍmo za monstrosní pokládám tu stanovení príslušnosti 
v~chniho soudu jako soudu odvolacího. Považme jen: odpovedný 

Tedaktor obvinený z prestupku zanedbání povinné péče pri tisko
vé ur{ižce bude putovati odnekud ' z periferie Čech do Prahy 
k v rclmímu zemskému sou-du a ten bude jako odvo.lací soud roz
h odovati o tom, zda-Ii rozsudek první stolice, znející snad na 

:50 Kč (zákonné minimum) nebo (pri užití práva zmkňovacího) na 
trest ješte mírnejší, má býti potvrzen nebo zmenen! A k tomu 

-bude povolán zvláštní senát vrchního sou Elu za účasti vrchního 
.státního zástupoe! Kolikačlenný ten senát býti má, zákon nepraví; 
'us tanovuje jen, že jed n á n í má se díti podle zásad platných pro 
'o dvolací líčení proti rozsudkum soudu okresních. Má tedy snad 
'bý ti, až budou zase platiti ustanovení ·trestního rádu, petičlenný? 
'Když již se žádaly zvláštní záruky pro tento pfestupek, mohlo rí
zen'í v prvé stolici býti prikázáno proste ,samosoudd pri sboro- l 
v ém soude ,prvé stolice a odvolání pak z jeho ro.zsudku petitčlen

nému senátu IPro tiskové urážky, čímž by se bylo tisku dostalo ...J 

j v to!pto smeru výhod plynoucích z účasti kmetu. 

Osta tne narizuje § 28., odst. 3., že hlavní prelíčení má býti 
'prove-deno zpravidla proti všem osobám odpovedný'm za obsah 
'tiskopisu najednou ; bude tedy v praxi fízení .pro tento prestupek 
proti odpovednému redaktoru spojeno zprav'idla s ffzením pro 

-d elikt obsahový proti jiné osobe ('puvodci). I lze doufati, že onoho 
'zrudné~o ustanovení, jímž prolamuH se základní zá'sady o ,sou-dní 
'organi·saci, se bude aspoň prakticky zfídka užívati. To dokazuje 
:tím jasneH, jak bylo zbytečné. 

:Rízení o pre-stupku zanedbání povinné péče má u sborového sou
du prvé stolice se kO'nati podle zásad platných ,pro tyto soudy. Bu
tdou ju tedy platiti obradnejší - proti rízení prestupkovému 
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formy fízení pfed sborovými soudy prvé stolice, které vyž'adujf 
již samy o sobe více času a ZVyšují možnost zavlékání .procesu.
Jak to lze srovnati se snahou po urychlení rízení pro tiskové
UráŽlky, ml kteréž ve z.práve ústavne-právlního výboru posla
necké snemovny (tisk. 4022) se klade taková váha, težko pocho-
piti. Myslím, že mely tu býti vyloučeny aSJJ)oň ná,mitky proti 
spisu obžalovacímu, . jako se stalo v rízení pred soudy lichevnímL 

Zajímarvé -je, ž'e uvedená zp[álV'a Úistavne-ij)rávního výhoru.
poslanecké snemovny čítá k ustanovením, k,terá mají za účel 

u r y chI e ní ríz e ní, také U'stanorvení § 8. a 10: Podle techto 
ustanovení soud prvé, než zahájí pravidelné fízení, obešle z úfední. 
povinnosti Ude-li o delikt vefejnož'alobnj'r jen k návrhu obvine
ného) zúčastnené strany (t. j. žalobce, obvinené, puvodce, vyrda
vatele a vlastníka per. tiskoP<isu) k s mír né m uje dná n [ 
nejdéle na 14 dnu. To10 jednání nafizuje a fídí predseda senátu , 
jemuž vec byl a pridelena, nebo soudce Hm ustanovený. Žádá-1i 
za to žalobce, ustanoví soud (predseda senátu) ješte pred naríze~ 
ním smírného jednání odpovednému redaktoru neprodlužitelnou 
lhútu nejv~-še 8denní k j lTI e n o v án í p u vod c e (§ 8. uvede
ného zakona, § 1., odst. 1. a 2. prov. nafízenO. Ne-dojde-li ke 

. smíru, vyzve soud obvineného, aby, chce-li provésti d u k a z 
o tv r z e II í, pro než je stíhán, oznámil do 14 dnu skuteônosti, jež, 
chce dokázati, a pruvody, ]imiž je ohce dokáza,ti. Učiní-li tak, do-
dá soud toto oznámení žalobci k ipodání návrhu do 14 -dnu. 

Podle toho utvárí se fÍzení takto: K žádosti žalobce nejprve 
lhUta (nejvýše Orsmidellni, neprodlužitelná) k jmenování puvodce,
potom rok ('k žádosti obou stra,n odročiteIný) ke smírnému jed-
ná,ní nejdéle na 14 dnu; pak lhuta nejvj'rše čtr:náctidenní k nastou
pení dtlkazu prav,dy obvineným a konečne stejná lhuta žalobci ke 
vzájemným návrhum, kteréž obe lhuty moho u soudem o dalších 

_ 14 dnu býti prodlouženy. To }sou ,dojista ponekud podivné pro
stfedky k urychlení fízenÍ! A k tomu pristupuje ješte sankce sta
novená v § 10. odst. 2. na prolilleškárnÍ abou PlOIsléze uvedený oh 
IhM, že totiž lze potom za provedení -dalšíc-h dukazu žádati »jen 
ke hlavnímu prelíčenÍ a u neho«. Toť prÍmo návod pro obvineného, 
který by chtel zavlékati trestní fÍzenÍ, jak by to mel navléci! 

Vážné pochybnosti vznikají pri s o u beh u t i s k o v Ý c rr ~ 

u r á ž e k s j i n Ý mit 'r est n Ý m i Cl n y. To proto, že zá-
kon opominul ustanoviti, zdali príslušnost senátu pro tiskové 
urážky je výlučná, a to výlučná jak v tom smyslu, že tiskové 
urážky náležejí výhradne je,n pred tyto senáty, tak i v tom smy
slu , že tyto senáty nejsou pfÍslušné pro žádné jiné trestné činy ~ 

Zpráva ústavního výboru senátu (Hsk. 1884, str. 8) odpovídá k této. 
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soubehu tiskov ých: 
i Cl ny. To proto, že zá
slušnost senátu prG tiskové 
: v tom smyslu, že tiSlkové 
to senáty, tak i v tom smY
~ro žádné jiné trestné činy r 
. 1884, str. 8) odpovídá k této, 

lo tázce kladne, a to v oboHm smeru. Z téhož názoru vychází pa
i rne § 6. pruvodního nafízení Sb. 125/1924, který pro prípad sou,
-N!~hu pfímo narizuje (»odstoupí je senát . ... «) vzájemné postupo-
-' Tání konkurujících trestních vecí mezi senátem pro tiskové urážky 
a »fádnými soudy «. Zdali se tím míní toliko vylo učení -a odstou
-pení kOlllNuruHcí ve(':i .pIoidITe § 57. a 58. tr. f. z. r. 1873 či odstoillpení 
.p r o nepríslušnost, ne ní zcela jasno. 

Ale vec ne ní tak prostá, jak si patrnč predstavuje provádecí 
:nafízení. To proto, že zde nejde o z v l á št n í so~dy, jakými js'Ou 
'na pf. soud stanný, soud státní a bývalé soudy lichevní. Neboť 

. :k ona ti hlavní Iprelíčení prlQ trestné činy, o které tu jde, »p r í s l II Š í 
-s b G r o v Ý m 's o u ct u m prv n í s t o l i c e«, pra ví výslovne 
:§ 28. Jde tu tedy pouze o nalézací senát sborového soudu prvé 
~ stolice, kte.rý je t o l i k o z v l á š t ním z p u:s obe 'll s est a- . 
v en. Proto n~lze tu Ipr.oste vy.!uč- ovati soubeh jaka. duvod 
ím í.stní pj~íslušlnosti a o-dpírati atrakční moc tiskovým UJrážkám 
-oproti jiným trestll1ým čin11m a naopak. Sbíhá-li se tudíž tisková 
-urážka s. trestným činem náležejícím ku príslušnosti soudu 'porotní-
'ho, bude podle ustanovení § 56. tr. r. z r. 1873 tento soud príslušný 
' j pro Nskovou urážku , ačli nedojde k vyloučení a odkázá,ní podle 
§ 57. a 58. Dusledne je takového vyloučení a odkázání také treba, 
-k dyž konkurující vec náleží Ip.red ruzné sborové soudy prvé stolice; 
j de-li o týž sborový soud prvé stolice, stačí ovšem tiskovou uráž-
ku vyloučHi, aby byl o možno podle § 57. konati trest. rízení oddelene 

] )red náležite obsazeným senátem. Takového formálního vyloučení 
_~e také treba, sbíhá-li se prestupek zanedbané povinné péče s jinJ'Tm 
,deliktem než tiskovou urážkou; neboť treba není tu ruznosti v rí
_~ení oa toho času ani ruznosti v obsazení se'nátu (tri soudcové z po_o 
'volání), je tu p.odstatná ruznost _ instance opravné a rízení pred ní. 

II. 

Dalo se predvídati, že tak duležitá posice, jakou .pro tisk zna
:menalo forum porotni, zaručující nejen volnost kritiky, nýbrž na
-mnoze také faktickou beztrestnost i pro útoky na čest sebe bez- -

, :n zdnejší, nebude o.puštena bez boje. Zápas vedený se značnou 
'houževnatostí skončil kompromisem. Za vydání oné · pos.ice na 'poli 
.-práva f,ormálného mu sily b}'ti učineny četné a v Ý z nam 'll é 
'ú s tup k y v o b l a s t i h m o tne - prá v n í. Tím se stalo, 
že tiskovým urážkám se dostalo v mnohých smerech neoduvod
b eného privilegovaného postavení jak proti jiným deliktum tiskovým, 

-tak zejména i plľolÍi urážkám t spáchaným jdným zp'u,sobem než 
i-isk em, tedy zpr'avidla zPllsobem pro postiženého daleko mene 

,citelným. Tato nesrovnalost je pfímým dusledkem toho, že tu malý 
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vý'sek, nezahrnuHcí ani celou ~kupínu trestných činu proti cti, byľ 
vytržen z celkové reformy jak trestního práva, tak i práva tisko
vého. 

Jako společný znak vetšiny onech koncesí hmotne-právních r 

jimiž bylo vykoupeno zrušení porotní príslušnosti, lze uvésti p o d
s t a t n é o m e zen í tre stn í o d p o ved n o s t i za urážky 
spáchané obsahem tisko/pisu. Toto omezení jeví se zejména v tech
to smerech: 

1. Predem se podstatne z ú ž uf e k r u h o s o bod p o v e d
n Ý ch za tiskovou urážku. Neboť muže-Ii býti puvodce nebo, je- Ii 
jich více, aspoň jeden z nich ihned stíhán a postaven pred tuzem
ský soud, lze z osob, které spolupusobily pri redakci, vydání, tisku ,. 
ne,bo pfi obvyklém rozširování tiskopisu, nejsou-li puv'Ú'dci, stíhati 
jedine odpovedného redaktora (§ 1., odst. 2.). Zákonu tedy stačí 
potrestání puvodce a odpovedného redaktora, v nichž vidí - v pru
merných prípadech zajisté právem - vlastní vinníky. »La loi ne 
veut que de u x victimes«, Ize rki obmenou známé zásady 
belgického systemu odpovednosti po~tupné a výlučné. Jde-li o
tiskopis neperiodic'ký, nastupuje na místo odpovedného redaktora 
nakladatel (vydavat,el) nebo ne ní-li znám, od.povedný správce 
tiskár,ny (§ 24.). 

Podmínkou uvedeného omezení kruhu osob odtpovedných je,. 
že puvodce nebo, je-li jich více, aspoň jeden z nich muže býtí 
ihned sHhán a postaven pred tuzemský soud. Nesmí tu tedy bý,ti 
prekážka stíhatelnosti, ani , právní (priviIegium nestíhatelnosti) ani 
faktická (neprítomnost aj.). Taková prekážka není však na škodu" 
·jestliže pozdeji pom1nula, jen když se tak stalo aspoň do vynesení 
rozsudku první stolice, tedy prve než soud se usnese o rozsudku. 
Nebylo-Ii 'soudu vynášejícímu f'()zsudek známo, že prekážka již po
minula, bude IIZIť tuto slku1etČI1lJOIst upIartňO'vati p'odle, okolností obno
vou ,trestního fízenÍ. 

K Iprekážkám faktickým náleží nepochybne i prípad, když pu
vodce ne ní znám. Z toho plyne, že ostatní odpovedné osoby" 
vyjímajíc odpovedného redaktora, mohou se z,prostiti odpoved
hosti tím, že pojmenuH nej,pozdeji pred vynesením rozsudku stíha-o 
telného puvodce. 

Pojem p u v ,o d c e určuje zákon ve tretím odstavci § 1.: PU
vodcem je, kdo proto, aby urážlivá zpráva byla uverejnena tiskem, 
1. zprá vu 'se/psal, 2. v tom obsahu, jak byIa uverejnena ji objedna] ~, 

3. nejsa redaktorem p2riodického tiskopisu v nem narícljl jeH uve
rejnení, nebo 4. dal informace v tukové zpráve použité, pokud 
zpráva s nimi souhlasí. Z ustanovení č~ 3 .. vyplývá (ač není-li hi: 
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Tedaktorem mínen redaktor odpove dný jako v' § 6.), že nejen 
·o dpov edný redaktor , nýbrž ani jinir člen redakce nemuže býti po
l dáclán za púvodce, neučinil-li nic jlného, než že narídil uverejne.ní 
zály;adné IZIP'ráJvy, ~edy lZejméil1Ia~ kJdYlž já \sálm 'l1Ies1ejpsal aJl1JUŽ dbj,eldnaJI, 
a' že , není-li odpovedný m redaktorern, nemôže vedIe " puvodce být i 
.s t íhán. 

2. Ale také odpovedný redaktor - u nelper. tiskopisu nakla-
·da t"el (vydavateI) evo odpovedný správ ce tiská,rny (§ 24.) - muže se 
z;p rostiti odpovednosti, jestHže pojmenuje ve lhute stanovené sou
d em správne puvodce nebo je-li jich více, aspoň jednoho z nich 
11 pr,okáže, že mu hrozilo propuštenÍ ze služby nebociteIné hmotné 
poškozéní, kdyby byl zpráv ú neuverejnil (§ 5.) . Jak videti, jde tu 
o zvláštní .prípad tísne hraničící na n o u z i. Tím vysvetluje se, že 
us tanovení to IPlatí patrne také , když jde o zločin utrhání na cti. 

"Z .dali se vztahuje beztrestnost i l11a tiskoV.oU nedbalost (§ 6.), muže 
být i ,p.ochybné, hledíc k tomu, že v § 6. posI. odst. je citován toliko 

: § 4. a nik.oH, jak prece by byl o na snade, také § 5. Pfes to ze slov 
»je beztrestnj'T« v § 5. 0- pak argumento ad minu s lze usuzovati , že 
'n emuže nastati ani potrestání pro tiskovou nedbalost. 

Také !podle § 5. je podmínkou, aby tu nebylo ' prekážky stíhání 
p rá vnÍ nebo faktické 'nebo aby pominula nejpozdeji do VyneSe11í 
rozsudku .první stolice. 

J ak ustanovení § 5., tak i ustanovení § 1., o nemž byl a reč 
::.pod Čís. 1., proz'razuje ono v y z í rán í pop U vod c i jako pra- . 
v ém vinníku, které je základní myšlenkou belgického systému od
"p oved'l1osti postupné a jedinečné. Umožňuje se tu osobe, která 
j inak by byla odpovednou, aby si zabezpečila bezltrestnost tím, 
že ujistí se predem osobou stíhateIného puvodce, jejž "by v prípade 

-potreby pak mohlapojmenovati. ArC'Í nestíhatelnost muže nasta ti 
p ozdeji po uverejnení zprávy (na pr. volbou za poslance, vyste
h o vá ním, úmrtím a p.) bez veškerého zavinení osoby, kteráž by 
se mohla pojmenováním liberova ti; i je videti, že beztrestnost se 
-t u činí závislou ná ná hod e. ';') Ba ješte více. V prípade § 5. musí 
.se nominace auktora státi ve lhute stanovené s.oudem. Soud určí 
"takovou lhôtu k pojmenování puvodce podle § 8. toHko k n á vrh II 
Ž a lob c e. I jest zrejmo, že žalobce má v rUJkou neuči"nením ta-
"Kového návrhu zbavitf obvineného výhody, kterou ·mu dá
v á" uvedené ustanovení § 5.! Ovšem je otázka, bylo-li neco" tako-

"-vého s~utečne zamýšleno či jde-li o pouhé prehlédnutL 

,:,) : Lépe tudíž vyhovuje zásla,de odlpovednosti za vinu čl. III. Čís. 2. 
"tiskové novely z r. ,1868, podle nehož naklladatel neperiodického ti.skopisu 
muže s~ zprostiti odpovetdnosti za tiSk,OiVOU nedbalost pojmenoyáním 
a IP'rokázáním -Vilvodce nebo vydavatele, který v cL ·o b e ,p f e vz et i 

'"1 i s k o p i s II d o al á k l a d u se zdržuje trvale v ,tuzemsku. . 
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Vedome nesprávné označení puvodce nebo jeho bydlište má 
podobne jako nastoupení dukazu pravdy, ačkoli vi'nníiku jsou zná
my ·okolnosti vylučující .pravdivost zprávy - v zápetí prísnejší: 
trest (§ 7. alL). 

P.odle zp'rávy ústavne-právního výboru senátu (tisk. 1884;
str. 7.) je práve možnost nesprávného pojmenování auktora c1u
vodem ustanovení § 12., 'Podle nehož zavedením trestního rízenf 
pr·oti kterékoli osobe odP.ovedné se zastavuje beh lhuty žalobnf 
proti ostatním. A1e potom je toto usta:novení zbytečné; neboť lhuta. 
žalobní počíná podle výslovného · ustan.ovení § 112. tr. z. čl. V /1878· 
a jednomysIného výkladu § 530. tr. z. z r. 1852 od té doby, kdy uni
žený se do\redel o tresiném činu a jeh o pac h a of e l i, čí'mž slušť 
arci rozumeti pra v é h o pachatele. Že se uvedené ustano
vení -vfíčí snaze po koncentraci fízení projevené predpisem § 28., . 
odst. 3., je .nepochy.bné. 

3. Zvláštním zpusO'bem je omezena odpovednost, . )pochází-H
závadná zp r á v a o d s tát n í h o ú f a d u a je-li verne, jak: 
úfadem byla vydána, otištena a pramen uveden. Tu lze totiž osoby, 
které spolupusobily .pfi re,dakci, vydání, tisku nebo pfi obvyklém,; 
rozšif.ovŔní tiskopisu, stíhati jen, jsou-li puvodci ' ve smyslu nahore
uvedeném (§ 2.). Patrne platí toto privilegium také pro odpoved-
ného redakt.ora, treba nebyl sp.olupusobil pfi redakci nebo vydání 
tiskopi:su, a zajisié je vyloučeno i jeho stíhám.í pro opominutí po
vinné péče spáchané snad práve tímto ne.spolupus.obením. Styli-
sace § 2. tIO ovšem nevyjadruje. Zákon dává zcela prípa,dne ura
ženému právo žádati za úfední opravu takové zprávy. Zdali uve-·· 
dení úfedního pramene této opravy, .o ·nemž mluví § 2., odst. 2." 
je obligat.orní či toliko fakultativní, nelze z nejasného v té to ·prí-· 
čine znení zákona s ]istotou usuzovati. Podle zprávy ústavne
právního výboru poslanecké snemovny (tisk. 4569, str. 18 a 19) je

uvedení úfedního pramene opravy toliko fakultativní; myslím, že 
k zesílení účinnosti ochrany me10 by hfrti povinným .už hledíc: 
k tomu, že také v puvodní zpráve musí úrední pramen býti uveden_ 

4. Iilavní odpovedný redaktGr, to jest takov1T, který odpovídá 
za obsah celéh.o per. tiskopisu, není odpovedný za urážlivou zprá-
vu, .ie-ll ob'sažena v oddíle listu, pro který byl ustailloven a úrad u- ' 
ohlášen z v l á š t n í o d p o ved n1T red a k tor (§ 3.). 

J ak známo, je možnost zfízení takového dílčího odpovedného;· 
redaktora uznána již nynejší praxí s podmínkou stejnou, jaká se' 
činí v § 3., že tlQtiž jde o oddíl zretelne vyznačený, tedy místne . 
oddelený (na pf. feuillet.on, dennÍ. zprávy, inseráty a p.) a nikto li, "
určený snad jen obsahem č.Iánkll. Je-li vedIe takového dílčího od- , 
povedného redaktora pojmenován ješte jin~T odpo redaktor bez to _o 
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Boto omezení, jest 
.1>r.o který byl zfíz 
nosti hla vního o 

.zprá vy obs3!hu u 
'-Odpovídati za obsa 

S tímto us 
j e-li stíhán takový 
svedči ti, byl .. li 

:.'Per. tiskopis, o kt 
.p roti hlavnímu o 
.t rne Ipfíliš daleko, 
v edného redaktora 
znamu konstitutivn 

'n í odpovedný 
.Správné je zusta 
.p okládá za vinnou 
,pre ce nese sám ri 
v irnost nahraditi 

5. Další privil 
K de zákon podle v 
d ôkazu pravdy, sta 
zprá vy mohlo bý 

. zrejmý úmysl c 
~ j e tedy, že ochra 
'a le rozhodující p 
. užíti, šlo-li pacha te 
-v á ní, ukojení nevr 
'jako Ipodfadný účel 

"ú1chu. 

Jak patnno, jd 
,]);tdne dtlkazem p 

·t ivne Odllvod 
'nejen, že tu by]y o 
'leží také na tom, 
:za ·pravdivé. D 

'by byl usvedčen, 
z jiného spolehliv 

:. § 499. tr. z. z r. 1 
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ce nebo jeho bydlište má 
ly, ačkoli vinnílku jsou zná
)rávy - v zápetí prísnejšf 

rýboru senátu (tisk. 18847-

o pojmenov ání au'ktora du-
zavedením trestního rízenf 

mstavuje beh lhuty žal,obnf 
ovení zbytečné; neboť lhuta. 
ovení § 112. tr. z. čl. V /1878· 
r. 1852 od té doby, kdy uni
hop ach a ,t e l i, čí'mž slušl 
. Že se uvedené ustano-

projevené predpisem § 28., . 

~na odpovedn.ost, _ ]pochází-l i:
ú rad u a je-li verne, jak: 
l uv eden. Tu lze totiž osoby, 
:lí, tisku nebo pfi obvy klém,: 
li puvodci ' ve smyslu nahoTe 
lvilegium také .pro O'dpoved-
,bil pfi redakci nebo vydání 
,o stíhám.í pro opominutí po
ltO ne.spoluPustObením. Styli -
m dává zcela ,prípa,dne ura
u takové z'právy. Zdali uve-
o nemž mluví § 2., odst. 2. y _ 

~lze z nejasného v této prí-· 
'atL Podle zprávy ústavne
V (tisk. 4569, str. 18 a 19) je 
lilko fakultativní; myslím, že 
V býti povinným už hledíc 
í úrední pramen býti uveden.-

jest takov1T, který odpovídá 
d:povedný za urážlivou zprá -
který byl ustrunoven a úrad u-' 
red a k tor (§ 3.). 

lNového dílčího odpovednéh(} -
podmínkou stejnou, jaká se

~ln e vyznačený, tedy místne· 
~ávy, inseráty a p.) a nik.oU. 
j vedIe takového dílčího od- , 
te jin~T odpo reda'ktor bez to_o 

lIoto .orne ze ní, jest 'odpovedrtý prece jen za list, tedy i za onen oddi!, 
_1>rtO který byl zrízen zvláštní odpovedný redaktor. Z této odpoved
n osti hlavní ho odpovedného redaktora vyjímá § 3. práve toliko 

,'zprávy obsél!hu urážlivého. Jinak bude hlavní o dpov edn1T r edaktor 
'-Odpovídati za obsah takového oddílu i nadále. 

S tímto ustanof'"l enÍm souvi.sí procesní norma § 9., podle kteréž, 
j e-li stíhán takový dílčí odpovedný redaktor, soud se má prve pre -
svedčiti, byl-li ohlášen státnímu zastupitelstvu v den, kdy vyšel 

~-p er. tiskopis, o který jde. Nebylo-li tomĽ tak, má se zav ésti fízení 
_p roti hlavnímu odpovednému redaktoru. Toto ustanov ení jde pa 
.trne ,príliš daleko, nehoť nedbá správné zásady, že ·ohlášení odpo
v edného redaktora príslušnému úradu nemá vedIe jeho zrízení vý
znamu konstitutivního a prehlíží také ílP}ne možnost, že jako hlav-

'ní odpovedný redakt.or byla p'Ojmenována osoba nastrčená. ':' ) 
.S právné je zustaviti žalobci samému, aby označil osobu, kterou 
,:pokládá za vinnou , zejména jde-li o žalobce soukrtOmého, jenž 
.p rece nese sám risiko nesprávného označení a má eventuální po
-viLnost nahraditi náklady trestního rízení. 

5. Další privilegium tiskových urážek záleží v t.om, že tam, 
Kde zákon podle všeobecných ustanovení vyžaduje k beztrestnému 
Qtikazu pravdy, stačí, byly-li dokázány okolnosti, »·pro které tvrzení 
zprávy moh.lo býti považováno duvodne za pravdivé,« a · »je-li 
' zrejmý úmysl chrániti predevším zájem verejný« (§ 4.). Podmínkou 
je tedy, že ochrana verejného 'zájmu byla treba ne jedinou, prece 

--a le rozhodujÍCÍ pohnutkou činu. Uvedeného ustanovení nelze tudíž 
' užíti, šlo-li pachateli predevším o neco jiného, na pr. o skandaliso
-vá ní, uko,jení nevraživosti a p., treba snad ve druhé rade, ' tedy 
-jako ,podradný ílčel, hrála zároveň ochrana verejného zájmu jakou si 

--ú1chu. 

Jak patľlno, jde tu tedy ä dukaz zvaný v praxi ne zcela prí
-]J~dne dťtkaztm pravde-podobností, správne o d 11 k a z ob j e k
. t i v neo d II vod n e n é hop res ved č e n í. Neboť rozhodno je 
-nejen, že tu -by]y okolnosti v1' še uvedené, jak praví § 4., nýbrž zá
'leží také na tom, . zdali obviňující sá'm pokládal své obvinení 
:za (pravdivé. Dlikaz takových okolno·stí nic by mu nepomohl, kdy-

-by byl usvedčen, že pres tT) znal nepravdivost svého obvinení 
z jiného spolehlivejšího pramene. Zákon zachoval tu patrne dikci 

<§ 499. tr. z. z r. 1852, obsahující tutéž nepresnost. Kdyby bylo b1T-

valo zvoleno znení presnejší, nemyslím, že by to bylo vedlo lc váž
'!Tým pochybnostern, tpokud jde o platné právo. 

*) Srovn. o tom Mif i č k a, O pojmu odpovedného redaktora, Sbor
. .nik ved právních a státních, VII., sešit 1. a 2. 
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Za uvedených podmínek jest vyloučeno stíhání také pro tisko 
vou nedbalo'st (§ 6., pos1. odst.). 

Co sluší pokládati za verejný zájem, určuje § 4., odst. 2., vý 
počtern, ovšerm toliko príkladný,m . . 

Vytknouti sluší, že § 4. mluví o obžalovaném, ačkoliv nejde.
tu o ustanovení procesní, nýbrž hmotne-právní ('tedy správne: pa
chatel, vinník neb obviňující a p.). 

6. Další výhodu poskytuje zákon tomu, kdo, dopustiv se uráž-· 
ky tiskem, jest ochoten dáti z a d o s t u č ine n í. Podle § 18. , 
m II ž e totiž soud upustHi od potrestání, nabídl-li »obvinený« pfi 
jednání o smír uraženému marne zadostučinení, které soud po-
kládá za Ipfimerené. Soud tu uzná vinným (§ 18: »odsoudí«), ale: 
zároveň 'prohlásí, že up ou ští od uložení trestu. Rozsudek zllstává 
tedy odsuzujícím a pr.oto není Srprávné, nýbrž odporuje jasnému' 
ustanovení § 389. tr. r. z r. 1873, tvrdí-li se ve 2JPTáve ústavne
právního výboru poslanecké snemovny (tisk. 4569, str. 20) i téhož-
výboru senátu (tisk. 1884, str. 7), že soudu tím je dána možnost 
~prostiti obžalovaného povinnosti náhrady nákladu trestního;, 
fÍzení. (Porkračování) . 

JUDR. Vojtech li ude c: 

Konkurenčný zákaz jako sociálny problém. 
Zariadenie dnešnej našej spoločnosti požaduje, aby každý mal určitlf 

povolanie-z,ames1:il1anie, t. j., aby sa ika:ždý zúčastnil slpol,olčenského života. 
duševn.ou a'lebo telesnou práco/u a to na zárklade osvedčenej zársady de/ľby 
práce, pri čom je každý oprávnený sám si zvoliť svoje zamestnanie. 

IndividualisticJ~á hosp'odárska sústava však stV10rila taký stav, v kto
rom sa ľudia delia na zamestnavateľov a zamestnancov. Ich pomery 
u'pravu}ú sa služebnými smluvarrni, ktorých obsah dnes nezá'Visí úplne od 
zúčastnených dvoch subjektov, ale aj od celku. Nehľadíme-li na veľké 
rozšírenie kolektívnych smIuv, pri služebných smluvách často vyskytuje
sa otázka, č ije pri jat e ľ n á s o s t a n o v i s k a s o c i á lne hot a k á. 
v Ý mie n k a z a m est n a v ate ľ o v a, k tor o u ten t o, pri j í m a i ú c: 
nie k o hod o s voj ich s l u ž i e b, s i v y mie ň uje, ž epr i i a t Ý z a
mestnanec po vystúpení z jeho služieb do istého času: 
n ebu des a z a b Ý v a ť t a k o u, a leb o pod o b n o u prá c o u, j a k o u 
s a m á u ň h o z a b Ý v 'a ť. Túto výmienku menUJjeme konlkurel1ionou, sú
ťažnou doložkou, alebo konkurenčným zákazom, najsprávnejšie zákazom· 
konkurencie. 

Pokiaľ možno srovnať túto výmienku so slobodou jednotlivca, pokiar 
s prijatými zásadami nášho hospodárskeho zariadenia a jaké stanovisko· 
zaujíma k nej Qisnorva ôsl. obč. zák., to blude predmetom tedto úv aIDy. 

Dl'a dnešného stavu väčšina ľudí je v službách menšiny. Počet hospo
dársky nezávislých je priemerne tak malý, že ľudia nútení sú zabezpečit 
si živobytie tým, že svoje schopnosti a sily prenajímajú druhým buď za 
výživu, alebo za peniaze. Že pri tom osobná sloboda človeka nedochádza' 
výrazu, je na bielom dni, čo dnes, za vlády individualistickej hosp. sústavy 
neni možno ináč si ani predstéiviť. Ale žeby bol človek za takýchto po
merov mravne diskvalifikovaný, to kategoricky neobstojí. liľadíme-li na:: 
služebný pomer ()~i.1li(nmi socialistov, mimovoľne prichodí IIlm ~íce UZU.i t" 
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správnosf volaní 
vek i v tomto 
revolúcie vylu 
neni možný h 
čenstvom na z 
vzájem odkázan 
dostane sa ľah 
práve tak viaz 
ích rozdeľuje j 
zaťal' zamestn 
.s abý, že za ur 
zamestnavatel'o 
sa zdokonálno 
povolaní nútení 
me-li od najiedn 
žaduiú), nemôžu 
boľU druhému. 
konkurencia pi'e 
aj zákon predpi 

Za takýcht 
men~Ol1 mzdou, 
za 111 estna va teľ 
hľadieť všetko 
mestnancovi. 
otroctva v p 
starého veku 
že by dostal II 
alebo na zr;me 
by ob!l1('c]zíh8 
slob0un \:0 

l~ellstvo, l<.:tnrt' 
v jeho služb 
UPf<lyuje 
o týchto 
riátu, resp 
hospodársky 
vanie hosp. po 
neni správny 
llpravovaní slu 
vmiešovani e s 
ciaUsti , -
lizáciu. Čo v t 
s.poločenstv,a a 

Keď takto 
za l1wstnancov, 
meSlnavélteľ, kt 
niečo tak indi 
bližšieho s 
zames Ln ancova 
a bez k1orého 
otázkou e:xisten 

Príjme-li 
úlohu t,lkú, ja 
i lepšia 111zda, 
všetkého. ču d 
čo je hýbzld! 


