
K. Lištovka: 

Poznámky k návrhu zákona o trestním stíhání pre
sidenta republiky a členu vlády die § 34., 67. a 79. 

ústavní listiny. 
Návrh zákona k §§ 34., 67. a 79. o Itrestním stíhání presidenta republiky 

a členu vlády byl vládou predložen senátu dne 2. VIII. 1921 v tretím za
sedání I. voleb. období tisk 887. 

O návrhu tom podal zprávu ústavne-právní výbor v 10. zasedání 
dne 1. xn. 1924, tisk 2016. Usnesení senátu stalo se dne 17. )(IlI. 1924 (pos!. 
snemovna II. voleb. období 1. zasedání tisk 3.). 

úprava veci jest velmi nesnadná a tím se vysvetlujÍ i prúíahy v usne
seni zákona. (Nebezpečí, že osnova se stane zákonem tím, že by byl 
dIe § 43. úst. listiny souhlas poslanecké snemovny mlčky p,edpokládán, 
bylo vyloučeno tím, že v poslední den IhMy byl o zasedání" poslanecké sne
movny ukončeno, takže pro ni beží nová lhuta.) 

Osnova vzbuzuje v úst. výboru pos!. s'nemovny mnohé pochybnosti, 
na než zejména poukázal pos!. Dr. Mei.ssner v obšírném rozboru, v který 
jsem mohl laskavostí Dr. Meissnera nahlédnouti. Následující pripomínky 
buďtež príspevkcm k úprave. 

A) 

L DIe § 67. úst. listiny pre s ide n tre pub l i k y tre stn emu ž e 
být i stí hán jen pro vel e z rád u. 

Státní občan, který jest v určitém období presidentern, mohl spáchati 
činy trestné (soudní, policejní, disciplinární, finanční) jednak pred svým 
zvolením, jednak za své funkce presidentské. 

P o k u dj est pre s ide n tem, to jest za svého období president
ského, muže býti stíhán jen pro velezráchI; nemuže tedy býti stíhán pro 
žádné jiné činy trestní za funkce presidentské spáchané, a nemuže býti 
stíhán ani pro činy trestní pred p.rijetím volby za presidenta spáchané 
krome velezrády. 

Pochybno jest však, pokud muže býti president stíhán, když prestane 
b~Tti presidentern. Pod l e o s n o vy muže býti ~tíhán pro všechny činy 
trestní, at byly spáchány pred tím, než se stal presidentern, nebo za úradu 
presidentského, pokud ovšem jeiich trestnost nepominula. 

Po mém soudu jest však správnejším výklad, že bývalý president 
muže býti stíhán jen 1. pro činy trestní, spáchané pred tím, než se stal 
presidentern, 2. pro velezrádu za presidentství spáchanou, nikoli pro ostatní 
činy trestné za presidentství spáchané. Tento výklad se mi podává z techto 
úvah: 

President jest jedním z primérních orgánu státu a jest nutno, aby 
činnost jeho presidentská byla zabezpečena aspoň stej ne tak jako činnost 
členu Národního Shromáždení. Člen N. S. jes,t chránen imunitou a dopustí-li 
se trestního činu, muže býti stíhán jen se souhlasem príslušné snemovny. 
Odepre-li snemovna souhlas, jest stíhání navždy vyloučeno. § 24. úst. list. 
Ponevadž nejvetší část deliktu jest officiálních a ty stíhají se ihned, jakmile 
úrad o nich zví, jest v nejčastejších prípadech pravidl ern, že snemovna 
bývá žádána za vydání poslance brzy po spáchání činu. A tu si člen 
snemovny muže po vyšetrení veci v imunitním výboru opatriti beztrestnost 
na vždy tím, že snemovna odmítne souhlas k stíhání. President však tako
véto dalekosáhlé ochrany imunitní nepožívá. On sice jako president po dobu 
svého presidentství požívá výhody potud, že již ex lege muže být i s,tíhán 
jen pro velezrádu, ale s druhé strany jest naproti členum N. S. v té nevý
hode, že ostatní jeho činy trestní nikdy nejsou posuzovány in judicio parium 
jako u členu N. S. a tedy spíše poItticky. Kdežto u čl enu N. S. prevážný 
počet techto činu zanikne odeprením souhlasu ke stíhání {a odeprení to se 
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udel.uje velmi l i be. r á lne), president musí se vždy 'báti, že čin, pro který 
by jako poslanec liste nebyl vydán, bude, až prestane být i presidentem 
stíhán s celou váhou trestního zákona, po prípade s celou prudkostí od~ 
pUrcu. Není pochyby, že volnost presidentova touto obavou se značne 
oslabuje, zejména, byl-li by president osobou vyhranenou. Není vylou,čeno, 
že mnohé činy jeh;:>, za jeho presidentství spáchané, budou, až prestane 
b1>ti presidentern, stíhány spíše jen z ohledu stranických a ne ní vyloučeno, 
že tu bude i používáno lichých obvinení a pod., proti kterým se bude 
presidentu, nemá-li po prípade zájmy státní ohroziti, na pr. Itajemství 
úrední zraditi, težko hájiti. Na pr. president by mohl nekterému poslanci 
tfebas Ivynikajícímuprojeviti pro nekterá äednání, která se nesnášejí 
s úfadem poslaneckým, opovržlivé smýšlení. Je to urážka na c1i a poslanec, 
až president odsfoupí z úradu, podá naň žalobu pro urážku na cti a presi
dent bude museti nyní dokazovati pred soudem veci, -jež jsou sice známy, 
ale které . mnohdy ani z duvodu státních není radno verejne projednávati. 
Nebo president by si privezl nejakou vec z ciziny na parná-tku a nevyclil 
by ji a pod. Nálada k pomluvám ,jest bohužel v lidech vždy vyvinuta a 
možnost využíti toho v boji politickém vždy možna. 

V Nemecku jsme videli v prípade magdeburském jak daleko šla 
v jistých kruzích soudcovských nenávist proti soc. dem. presidentovi a 
vestigia terrent. 

. Myslím, . že tendencí ústavy bylo, aby president vedel, že, pokud je 
presIdentern, lest nedotknuteIný a že pro svoji činnost z doby presidentství 
pokud neohrožuje velezra.dou stMu, nebude brán nikdy pozdeji trestné 
v zodpovednost. Jest to jisle veliké privilegium, ale jest to lepši, nežli to, 
aby president stále se musil obávati, že po uplynutí období bude moci 
býti chikanován. 

Nad ,to nelze opomenouti, že situace námestka presidenta jest naproti 
presidentovi mnohem výhodnejší. Námestek zustává členem snemovny § 63. 
(ovšem nesmí mandát vykonávati). Pokud jest námestkern, muže býti stíhán 
jen pro velezrádu. Jakmile prestane býti námestkern (tím, že prekážka dIe 
§ 61. pominula), muže býti stíhán pro všechny činy trestné, aľe v ž d y 
jen se souhlasem príslušn,é snemovny, v níž zajisté nebude 
proti nemu uplatňována prísnejší praxe, nežli proti jeho kolegum poslancum 
takže trestní stíhání v praxi bude ~pravidla nepraktické (odeprením S9U~ 
hlasu). Bylo by anomálií, aby námestek presidentUv proti stíhání byl 
chránen vydatneii nežli president sám. 

. . 2: 9st~va mluví jen o trestnim stíhání r(soudním i správním) , ne o 
dlsclphnarmm. V zhledem k § 24., který rozlišuje trestní a disciplinární 
stíhán!, bylo bY . .1z: ovšem soudi!i, že disciplinární stíhání není v § 67. 
vylouceno, ale jlSt~ nutno uznatl argumentaci a maiori ,ad minus, že 
v trestním stíhání jest obsaženo i stíhání disciplinární. 

3. President muže být i stíhán pro velezrádu spáchanou za funkce 
pryesidentského a ztráta zpusobilosti úfadu toho, pozdeji znovu nabýti, 
pre d sen á tem a není po mém soudu prípustno, aby byl pro velezrádu 
spáchanou za presidentství stíhán, když presidentem býti prestal, rádnými 
soudy. Privilegium fori jest ,tu spojeno s činem trestním za funkčního ob- . 
d~bí spáchaným a ne jen s kvalifikací pachatele jako presidenta. Tímto 
vykladem se zjednodušuje otázka, jak má být i vec upravena, když presi- 
de nt se v rízení vzdá sv~ho úfadu. 

4. Tre s t na velezrádu pred senátem stíhanou jest jen z'Íráta úfadu 
p~·esidentské.~o, a ztráta zpusobilosti úradu toho, pozdeji jenom nabytí, 
mkdy tedy lIne tresty na velezrádu stanovené. Zda ztráta úfadu a zpuso
~ilo~ti jest jediný trest či ,dva ruzné tresty, takže stačí po prípade uložiti 
jen léden trest, a zda ztrata zpusobilosti jest trvalá či muže býti časove 
omezena, ústava neríká, ale myslím, že jes,t to jeden trest a to trest na 
vždycky. Jinak by se mohlo státi, že by president byl odsouzen ke ztráte 
úfadu a mohl by býti ihned volen znova. 

5. Z á n i k tre stn o s t i. 
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Jde o velezrádu, tedy tres,tný rČin, dIe zákona trestního a plati tu oby
čejné pfedpisy trestního zákona o zániku trestnosti. Ponevadž ' senát jest 
trestním soudem, platí Itu i pfedpis § 103. úst. listiny. ústava nemá žádného 
ustanovení o tom, zda president muže udeliti sobe milost. Po mém soude 
práve vzhledem k tomu, že ústava v § 103. se zmiňuje jen o čl enech vlády, 
není to vyloučeno. Na pf. president než byl zvolen presidentem, byl trestné 
odsouzen pro pfestupek zákona spolkového, byv zvolen presidentem muže 
si nesporne trest prominouti. V pfípade velezrády padá v úvahu pouze 
abolice, to jest otázka, zda president snemovnou poslaneckou obžalovaný 
smí nafíditi, aby trestní fízení pfed senátem nebylo zahájeno nebo aby bylo 
zastaveno. (Prominutí trestu nemá místa proto, že president odsouzením 
v senáte pozbývá presidentského úfadu.) Pf es úzké zneni § 103. úst. listiny 
soudím, že president nemá práv,a aboličního vuči fízení v senáte, ježto by 
se tímto právem stala celá instituce obžaloby presidentovy illusorní. - DIe 
názoru opačného by byl a remedura jen v tom, že akt milosti jest vždy 
aktem vládním, který potrebuje kontrasignace § 68. a že jde tu zároveň 
o vec politickou, která je vyhražena celé vláde. (8l.) Jenom vláda by mohla 
navrhnouti, aby bylo trestní fízení zastaveno; kdyby tak učinil ministr 
spravedlnosti sám, rozhodne dopustil by se činu dIe § 79. 

B) 
1. DIe § 79. úst. listiny js ou pfedseda a členové vlády, jestliže úmyslne 

nebo z hrubé nedbalosti v oboru své úfední pusobnosti porušili ústavní 
nebo jiné zákony, trestne zodpovedni. 

Situace jest taková: 
Osoby, jež jsou členy vlády 
I. spáchaly činy trestní pf e,d dob o u své ministerské činnosti; tu 

jsou za ne zodpovedni trestne dIe všeobecných trestních pfedpisu; ale 
treba lišití 

a) jsou-li členy nekteré snemovny, jsou trestni dIe § 24. úst. listiny, 
to jest jen se souhlasem pfíslušné snemovny, 

(3) nejsou-li členy snemovny (úfednická vláda), jsou trestni prímo; 
II. spáchaly činy určité v dobe, co jsou ministry, tedy za své mini

sterské činnosti; tu nutno lišiti, 1. jestliže tím porušili ústavní nebo jiné 
zákony v oboru své úre·dní činnosti dol o malo nebo lata culpa, jsou vždy 
trestni dIe § 79., nehledíc k tomu, zda tato porušení jsou trestná i dIe tres.t
ních zákonu čili nic; 2. jestliže spáchali jiné 'činy (sem patrí i pfípad, kdy čin 
dIe § 79. tvofí zároveň podstatu jiného deliktu); tu jsou trestni dIe všeobec
ných zákonu trestních, ale treba lišiti steine jako sub 1., js ou-li členy Ná
rodního Shromáždení čili nic. 

Činy dIe § 79., totiž porušen'í ústavních neb jiných zákonu, provedené 
v oboru pusobnosti ministrovy, jest pro členy vlády s a m o s t a t n Ý m 
deliktem. J estliže by t.ato činnost byl a zároveň obsahem jiného deliktu 
trestního nebo diseiplinárního, ústava pfipouští, aby členové vlády byli pro 
tento delikt stíháni (ovšem jen, jsou-li členy Národního Shromáždení, se 
svolením pfíslušné snemovny). 

Osnova v § 2. rozširuje pfedpisy §§ 1. až 7. zákona o inkompatilibite 
(ze dne . 18. VI. 1924, Čís. 144), jež platí do sud jen pro ,členy Národního 
Shromáždení, i na členy vlády a porušení techto predpisu staví na roveň 
deliktum dIe § 79. úst. listiny a trestá je dIe § 3. 

Po mém soudu ustanovení to systematicky ,do zákona nepatfí a bylo -
by lépe vyda ti tu samostatný zákon, a to tím spíše, ježto leckteré činy 
v §§ 1. až 7. na členy vlády, ~ak Dr. Meissner ukázal, dobfe nedopadají. 

2. ústava na činy dIe § 76. neustanovuje žádného trestu (a contr. § 67.); 
proto nezdá se mi, že by mohl býti nejaký trest uložen, nýbrž výrok 
senátu, jest jen prostým konstatováním, že člen vlády porušil zákon. Osno
va ukládá trest v § 3., ale nezdá se mi to býti pfípustno, ponevadž ústava 
vyhražuje provádeCÍmu zákonu pouze fízení a ne trest. To bylo iiste 
úmyslné, ponevadž nejčastejším pfípadem bude, že porušení zákonu jest 
zároveň i jiným činem trestním a tu nastoupí trest dIe trestních zákonu. 
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Prípady, že porušení zákona dIe § 79. nespad'á pod žádný ji~ý ~in tr estní, 
budou vzácné a pujde tu spíše o akademické rozhodnutí (na pr. zakon nebyl 
včas publikován ap.). 

3. Členo vé vlády mohou býti stíháni pro činy dIe § 79. jen pre d 
š en á tem .(a jest lhostejno, zda jsou ješte členy vlády, či již jimi být i 
prestali). 

4. Z á n i k t r f, stn o s t i. 
I čin dIe § 79. jest trestní čin a zaniká stejne jako jiné činy trestní ; 

tedy i prorničením a tu treba, ponevadž na delikt dIe § 79. n~ní usta?~ve~ 
žádný trest, užiti predpisu o prorničení, které platí pro delIkty ofhclelm 
s nej kratší lhutou promlčecí. ~ . 

Co se týče práva milosti, jest výslovne v ~ 103. stanoveno, ze presI
dent nesmí nafíditi ani aby trestní rízení pred senátem nebylo zahajováno, 
ani aby bylo zastaven~. Pro minutí trestu tu nepadá v úvahu, ponevadž na 
činy dIe § 79. není trest stanoven. 

Pokud by však skutková podstata dIe § 79. byla jiným deliktem, 
není právo milosti presidentovo vyloučeno. (Dokonč.) 

Dr. Barinka a Dr. Jar. Horák : 

ľrehled občanských rozhodnutí N. S. 
N dr ok »lwstrčeného« od,povednéllO reda/lto'ra na plat lJostráda súdnej 

pomoci jako contra bonos mOl·es. 

Vôči honoráru mesačných 300 Kč žalobník jako odpovedný redaktor 
dotyčne článkov uverejnených v časopise »A, R ... « ~žia.dneho zásahl~ 
alebo cenzúry vykonávat nemohol a že sprosteny bol kazdej odpovednostl 
hmotnej i podľa tlačového práva. 

Poneváč však podľa bodu 5. § 24. zák. ,čl. XIV/1914 (tlačového zá
kona) spácha prečin, ktorý trestaný by t má - podľa bodu 2. § 25. cit. z,ák. 
čl. - väzením a peňažitou pokutou, ten, kto označuje ' za odpovedneho 
redaktora takú osobu, ktorá sa s redigovaním časopisu skutočne i1ez~': 
býva, nemôže byt o tom lani najmenšej pochybnosti, že žalobník - , PrI
jatím titulu zodpovedného redaktora časopisu »A R ... « bez zodpoved
nosti a bez ingerencie - vedome jednal proti zákonnému lákazu, zú
častnil sa konania, spladajúceho pod trestnú sankciu zákona - - a poneváč 
nesmie byt poskytnutá súdna pomoc nároku, pochádzajúcemu z právneho 
pomeru, uzavreného v odpore s predpismi, 'spadajúcimi pod trestnú sank
ciu zákona: marne. napáda žalobník právne stanovisko odvolacieho súdu, 
podľa ktorého odporuje žalobný nárok, správnejšie dohoda. na ktorú je 
zlaložený, dobrým mravom. 

Rv HI 56/25 z 20. I. 1926. 

Podľa § 92. zmo z. zmenečný dlžník môže uplatnil i námietky obecne
právne, prislúchajú-li mu bezprostredne voči žalobcovi samému. 

Náhled odvolacího soudu, že žalovací námitka, že podepsali smenky 
jen jménem firmy S . .. nemo hou proto vznésti, ježto jde o námitku 
obecnoprávní, ne ní správným. Podle § 92. smeTIl. zák. smenečný dlužník 
muže uplatniti inárnitky, nevyplývající ze smenečného práva, tedy obecno
právne, prísluší-li mu tyto námítky bezprostredne vuči žalobci samému. 
Jelikož námítka dovolatele záleží v tom, že se vuči žalobci za zápujčku, 
již žalobce poskytl firmč -S .... nezaručil , že vule stran byla, že žalovaní 
podpisuií smenky jménem firmy S ... a nikoli svým jménem, že tedy ža
lobce jedn-a.l obmysine žalovav dovolatele, jest zfejmo, že šlo otakovou' 
obecno-právní námitku, kterou dovolatel byl oprávnen, vuči žalobci 
uplatniti. 

Rv III 874/23 ze 16. IU. 925. 
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