3 d. Na to následující Na}6) latentní stoupavou teni. Po válce však do r. 1812

la klesati; pľO tento pokles
r. 1815 béře na se
~~dělci s~ obávali otevření
í stavů): Snahou zemědělcll
) sb.; vše,::hen dovoz jednopšenice klesla pod 80 sh.
) však nemělo praktického
1 ojedinělým. Proto byly
pľůměrně o 46°/0 vyšší než
oásledkenl tarifu z ľ. 1818
,'Ozu do Anglie byl pľO pří
iO sb. Ježto touto drahoto II
ans~ vyvíjeiícího se exportýnští kupci r. 1820 parlaúsobem obecné snížení doberální hnutí, vyvrcholivší
~; pľoto

lských obchodníkll, dílenl.
HL stol. nastoupil dľáhu
rostoucího liberalismu narl ministra Huskissona zábyl dosavadní prohibitivni
'na co do své formy nejdor ~/ še cla podmíněna cenou
llaopak Při tuzenlské cen!~
10 clo 37 sh.; při tuzemské
'lezi těmito kľajními body
klesalo v poměru v jakérn
ne matematicky, nýbrž dle
cly mělo býti docíleno j::tity domáCÍ pľodukce regu{ každého týdne na základě
,ti týdnú. Brzo však dostacátých nemohl prohibitivní
lních cen, Evropu opano~
lŽ v předešlém století podnOlnické výrobě a znanwpůdu Angiie ovláda iícich.
<:a hospodál'stvÍ finan"čního
našla stát. pokladna v dani
je, taháku a lihovin. Nepov, ani podnítiti domácí výn. Jich výsledkeIll bylo jen
em větší než dříve, jlllenoi pohyblivých cel objevují
v šesti tvdnech v ľ. 1840
II pšenice "kolísala (dle roč-

Tlích prllměľů) mezi 7 sh. 3 d. a 52 sh 11 d. Hlavní příčinou toboto kolísání je divá spekulace, jež teoreticky správnou myšlenku
»sliding scale « učjnila v prak si nemožnou: ObchodníCi zad'cžovali přívoz z dziny, až stouplá domácí cena stlačila clo; tohoto
okamžiku využitkovali a vrhli na domácí trh taková kvanta, že
tato stlačila domácÍ. cenu a zvýšila cla. Import dál se v době nízkS/ch cel najednou; tehdy byl nedostatek lodí; naopak, jakn1ile
se cla zvýšila, stály lodi v přístavech bez zanlěstnání. Tedy vedle
poruch cen · ZPllsobovaly stupnice i poruchy dopravy. Jak byla
-tato spekulace pľO národní hospodářství nepříznivá, vidÍlne
i v tOTI1, ž~ při ohromném pokles II cen v druhé polovině r. 1tH 7
padlo na 250 obilních' fiľem a někonk bank. Otřes ten ucítilo
i Nizozemí, Německo a Francie. Přes to anglické ceny v poměru
k francouzským za pohyblivých cel ldesly. Zatínl co v 1. 1815
až 1827 byly pľluněrně vyšší o ,16°/". byly v 1. 1828-1841 jen
,o 28°/0 vyšší: diference ta však následkem špatné úrody činila
v 1. 1837-1841 37%' - Tato neosvědči vší se celní soustava,
lderá přes an,glické a jiné zkušenosti obživla v r. 1924 ještě v Ral<:ousku, musela býti odstraněna. Tak se stalo teprve za nové obchodní politiky pod královnou Viktoľií (nastoupila 1837).
(Dokončeni.)
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Ochrana státu za absolutismu , konstitutionalismu Cl republiky.
Dr. Mir. H 0' 1 tl b (Brno).

I.
,1. P~jenl !loČ:inu. proti státu určuje se podle pojmu státu

v te ldere dobe panUJícího. Politické přeměny ve státě odľá'žclÍ

-se v tľestním pľávu právě nejvíce v hrozbách, kterými snaží ~'e
s~olečenský celek chľániti své ustrojení. V télo ochraně isou Sl

"sec~?y .fo~'Iny sJ~tn.í ľovny. .~t;jno~ ~~ezohle(}ností vyzbr~jují se
k bOJl ploh nepllteh ohľozulICIIT1U JeJIch trvanÍ neomezené království, aristokracie, konstitučni monaľchie .iako demokratick,'r
svobodný stát. I objeld útokll in abstracto zústává h rž. Tím lz~
též, vy~vě!l!ti v zvláštnÍ postavení tohoto deliktu jak v .J ednotlivém
p:r:avnnll l~a?-e~ak ",: sl:ovnání právních řádů rúzných státl!. S thn
dale SOUVISl zJev, ze Jak zákonodárství, tak "ěda právní velnli
zvolna a tepľve po několika reakcích ' dospěla k přesnému a urči
tému ohraničení tohoto deliktu.
, (~e~ranu ~tátt,l ;, užš!m slova smysl,u tvoří ony 11Orn1y, které
<C~ľanl, Jeho praVDl ~'~d pre~ útokem a to jedna k normy chránící
ple.d, ut~ke~1, z VI1l~r!{ll staŤt~ .ie?~lak před útokeln z vnějšku.
Vnl~l ost~tm uto~ }l1uze ~e ol?et ,dlt~ bu~ na ústa;u, která určuje
110s1t~le .lednotne Cl rozdelene stat111 I1l0CI, a na statní území nebo
::'la. k,IId a pO,řádek ve státě nebo konečně na řádné fungoyá'ní veTe )nych organů.
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Útoky z vnějšku směřuji na vnější (zahraniční) bezpečnost
státu ,a v novější době přičleňují se k niIn též nepřímé útoky na
bezpečnost státu, které vznikají útokenl na cizi státy, což však
při dnešních těsných vzájemn~T ch vztazích stáHl pibobí nejen l1~t
politickou bezpečnost státu vlastního, ale ještě vÍCe na jeho bezpečnost hospodářsl\.ou, Útoky tyto jsou však dosud velmi málo'
chráněny trestní sankeL Zákony takové jsou vtiimečné a jejich
platnosť je jEště yázána určitS'mi podmínkami jako, že vztahují
se jen na státy zpřátelené, na státy mající podobná ustanovení
nebo na státy, které si onu ochranu smluvně zajistí,
Toto rozdelení útokú na stát je pozdního data. V děiiná(',h
dlouho zůstaly onv různé skutkové podstaty smíšeny a teprve ku
konei XVIII. stol. podařilo se preeisovati velezrádu iako útok
vnitřní na ústavu, zernězradu, i::\ko út0k z vnějšku na bezpečnost
státu, a rozděliti další menší útoky na ústavní činit ele a ostatní
láklady a orgány státu.

II.
2. Kořen pOln'lu velezráda múžeme hledati jako li mnohýeh
institueí právních v římskén1 právu. Perduellio bylo z počátku
lcaždé ohroženi ex.istence státu nepřátels.kým jednáním. Teprve
později, když za republiky stal se lid . nositelem státní moei a
zvláště ku konei republiky, kdy vzmáhalo se podkuřování lidu,
přeměnil' se tento delikt v crimen laesae Jllaiest::\tis amplitudinis'
ae ' dignitatis populi Romani. Z ponenáhlého vývoje pOlněru mezi
suverením lidem a jeho zmocněneem-dsařenl vyplývala též proměna criminis maiestatis, takže konečně když stal se císař sámnositelem státní moci , byla tato jeho moe chráněně týmž ustanovením. S rozšířením jeho moei a s koneřnvm zbožněním
souviselo rozšiřování obsahu tohoto deliktu, takže spadalo senl
i držení si vlastního žaláře, falšování mincí, nošení císařskélH,
purpuru, přísaha při jménu císařovu a jmenovitě symbolieké
urážky císařovy.
Ve středověku před reeepcí. zvláště II Germánů, znamenala
velezrada porušení věrnosti vllči zeměpánu za války nebo i mlru
nebo konečně veškeré nevěrné jednání nějaké osohy, která vůři
jiné byla povinna zvláštní věrností. Se šířícím se vlivem řimskéh'}
práva šířilo se i římské pojetí criminis maiestatis, až opanov:110
pole úplně a v plné šíři svého obsahu. Tak v Ral{ousku r. 1656,
rozšířeno crim.en laesae maiestatis na všechny zločiny proti státu
jako na př.: vzbouření proti státu, porušeni po.vinnosti doprovodu, falšování dopisů, mincí. pečetí. drženi si soukromých věznk
atd. Teprve v druhé polovici XVIII. století pod vlivem osvícensk6
filosofie provedeno rozlišování útoku na stát dle toho, zda útok
nlířil na existenci podstatu státu nebo na státní funkce .
Velezrada dnes je útok na právní organisaci státu, na podklad jeho bvtnostÍ. určený státním úzelním, ústavou a nositeli
státní lllOCl. Toto ohraničení velezrady lná .liž Allg. Strafgeset~
iiber Yerhreehen und deren Restrafung vydan)T Josefem II.
L r. 1787. Z něj převzal je trestní zák. z r. 1796 pro západní Halič
a trestní zák. z r. 1803.

J ~ll~ by IQ. již řeč
'e pohheké pojetí s
Tlejsilnější absolutism,
.

Proto chrání trestní
osobní bezpečnosti a
vnější a vnitřní. Ze s
·couzské, která právě
již každé přípravné
·doživotním žalářenl
neoznámil takového
l)ezpečí pro sebe, kde
trestnost a též zatajen
vyzradi, udá jeho členy
~éž podvrácení . úcty ~l
jmenovan~'m základ
Ochrana takto v
r. 1800 do r. 1852, ba
sířen přerlnlět útoku
ekého Bundu, k něm
na tom10 poli valn~Tch
·čas i dosáhl, aby stal
výsledek tohoto roku
vypalování znamení a
Května 1848. Změny
1idské dústojl1osti.
V roce 1851 nas
lidu ::\ r. 1853 za úp
'státu a jE-ho úkolů ze
z r. 1803, podniknuta
statných je máJo. B
lllusil z Vídně ujeti
základ absolutní Inona
řově. Proto rozšířena
zradě z původního ú
jimiž se má osobě cí
osoha jeho v nebezpe
vání práv jeho vladař
ochrana bázlivé údy,
clsařovi, v instituci
tato úcta na veškery
runa obává se možné
'se k takovému přepie t
Ochrana vládní f
statně se nezměnila.
zpllsobeny jedině
nějším vážením za
trestu na vzdálenější
U dálosti roku 1
Illyšlenkami, ale nlěly
110sti a jejíeh citl1, j
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k nim. též nepřímé útoky na
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tazích stáHl púsobí nejen lltl
), ale ještě více na jeho bezsou však dosud velmi málo'
~ové jsou v)T jimeč.né a jejich
Idlnínkami jako, že vztahují
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, smluvně zajistí.
~ pozdního data. V dě , jinách
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itok z vnějšku na bezpečnost
na ústavní činitele a ostatní
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hledati jako li ID.n ohých
PerdueUio bylo z počátku
řátelským jednánhn. Teprve
lid nositelem státní moci a
náhalo se podkuřování lidu,
csac m. aiťshrtis amplitudinis'
náhlého vývoje pOlněru mezí
n-dsařenl vyplývala též prniečně když stal se císař sám'
10 moc chráněně týmž ustaa s konečnvnl zbožněnim
I deliktu, takže spadalo sem
lní mincí, nošení dsařskél}(J
IVU a jmenovitě symbolické
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láště u Germánú, znamenala
rlěpánu za války nebo i miru
ání nějaké osoby, která vů{,j'
;e šířícím se vlivem ři,mskéhn

lnis nlaiestatis, až opanovalo
hu. Tak v Ral<ousku r. 1656,
a všechny zločiny proti státu
porušeni po,vinnosti doprodrženi si soukromých vězni <",
století pod vlivem osvicensk6
u na stát dle toho, zda útok
nebo na státní funkce .
vTnl organisaci státu, na podúzemínl , ústavou a nosiŤf~H
'ady lná ,iiž Allg. Strafgesetz
rafung vydaný Josefem II.
l. Z r. 1796 pro západní Halič

I

J:lk hyl<:2. již řečeno, v každéln tOln pojetí ochrany státu jeví
:se politické pojetí státu. V Rakousku v době kol r. 1803 panoval
11ejsilnější absolutjsm, který ovšem vidí stát v první řadě v CÍsaři.
Proto chrání trestní zákonník z r. 1803 předně císaře v jeho
,osobní bezpečnosti a pak teprve formu vládní a bezpečnost státu
vnějši a vnitřnÍ. Ze strachu ze zkušeností z veliké revoluce fran ·C'ouzské, která právě nedávno před tím se vybouřila, zachycuje
již každé přípravné jednání a trestá je vždy slnrtí. Dále trestá
,doživotním žalářenl jako spoluvinníka toho, kdo nezanlezil nebo
neoználnil takového podnikání, ačkoliv tak mohl učiniti bez nel) e zpečí pro sebe, kdežto pravélnu účastníku spiknutí slibuje beztrestnost a též zatajení jeho jména, jestliže podnikání takové
vyzradí, udá jeho č leny, jejich pravidla a úmysly. Konečně trestá
~éž podvrácení úcty a v7buzování opovržení a nenávisti vťU'j
jmenOvan}Tm základlul1 státu.
Ochrana takto vytvořená úplně stačila po celou dobu od
r. 1803 do r. 1852, ba vlastně až do r. 1918. R. 1837 jedině rozšířen předmět útoku o ústavu, bezpečnost a intengntu něule 
ckého Bundu, k němuž Rakousko náleželo. Hok 1848 nepřinesl
na tomto poli valných Zlněn, ačkoliv tehdy lid dožadoval ~e a na
'čas i dosáhl, aby stal se spolunositelenl státní suverenity. Jedin~T
výsledek tohoto roku bylo zrušení trestu veřejného vystavováni,
vypalováni znamení a tělesného trestání dle cís. nařízení z 22.
května 1848. Změny tyto jsou známkou většího respektování
lidské důstojnosti.
V roce 1851 nastavš,í reakce odvála všec:hny požadavky
lidu a r. 1853 za úplné reakce Bachovy, která SV)Tln poietím
'státu a jeho úkolú zcela se shodovala s pojetím absolutismu
-z r. 1803, podniknuta revise trestního zákonníku. Změn pod'statn)Tch je málo. Bouřlivým.i událostIni z r. 1848. kdy císař
musil z Vídně ujeti a konečně vzdáti se trlmu, otřesen byl
základ absolutní m·onarchie - nadsmyslná úcta k osobě císařově . Proto rozšířena ochrana císaře při ustanovení o vele·
zradě z púvodního útoku na jeho osobní bezpečnost na útokj,
jimiž se má osobě císařově na těle, zdraví, svobodě ublížiti,
·osoba jeho v nebezpečenství uvésti nebo překážka ve vykonávání práv jeho vladařských zpúsobiti. Dále stanovena v § 6:3
ochrana bázlivé úcty, kterou všichni poddaní jsou povinni
císařovi, v instituci urážky veličenstva. V ~ 64 . rozšÍ, řena
tato úcta na veškery členy (i zemřelé!) císařského domtl. Koruna obává se možného ohrožení své posice a proto uchyluje
'se k takovému přepietí ochrany panovníka.
Ochrana vládní formy a území v zákonu z r . 1852 pod ' statně se nezměnila. P.řistoupily určité doplňky, které byly
zpllsobeny jedině vyvinutější organisací společenskou a přes
~lějším vážením zavinění, . což vedlo k stanovení mírnějšího
trestu na vzdálenější vinníky dle ~ 59 b, c.
U dálosti roku 1848 nepúsobily tedy sV~Tmi konstitučními
~nyšlenkami, ale luěly vliv svým větším vážením si lidské oso11nosti a jejich citů, jež objevilo se jednak zmírněním trestu
.
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jednak ustanovenÍIn o velezradě. V novém zákoně není již povinnosti oznámiti nebo překaziti tento delikt, jestliže bylo to
spojeno s vlastnÍln nebezpečím nebo nebezpečím příslušníki't
a osob pod zákonnou ochranou jinak povinné osoby stojících.
Denunciantské pojetí § 62. o účinné lítosti projevené vyzrazením zůstalo ,
R. 1854 stanoveno ministersk)'m nanzením, že sluěna~
dovoz a rozšiřování peněz a úvěrových papírů revoluční propagandy, jako byly losy Mazziniho nebo Kossuthovy dolary, je
spoluvinnou nr.. velezradě.
3. Ochrana nejdůležitějších znakú státu dle absolutistického pojetí - jak ukázáno - byla dostatečnou a úplnou .
Avšak velmi těžce a pomalu proráželo do tohoto systému pojetí konstituční, že lid je spolunositelelu státní moci a ,ž e má
tedy býti chráněn ve svých representantech a dále že má býti
chráněn způsob, jímž representanty konstituuje nebo se k toulU
připravuje. Pojetí, že státní moc je v Rakousku rozdělena
lllezi panovníka a lid (sněmovny), nedošlo v trestním zákoně'
vůbec výrazu. Neuplatnil se tedy dllsledek oné myšlenky, že
by i onen druhý nositel této rozdělené státní IUoci luěl být.i
chráněn proti velezrádným útokům. Přechod od absolutismu
ke kOl1stitucionalisluu odbyl se v trestním právu rakouském
zákonem ze dne 1'7. prosince 1862 Č. 8 ex 1863, čl. 1., kdež se prohlašuje, že výrazem »Re.gierungsform « v § 58 b) tr. z. míní se
též ústava říše, a čl. II. že popuzováni k opovrhování jí tvoří
skutkovou podstatu ~ 65. a) (rušení veřejného pokoje). Zákonodárný sbor ve své funkci zákonodárné nebyl nikde výslovně
chráněn. Ochrana jeho musila se vykonstruovati z § 76. o veřejnénl násilí proti shromáždění , svolanélTIu vládou k projednání veřejn)T ch záležitostí, proti soudu nebo proti jinému veřej
nému úřadu.
Tento paragraf byl vložen do tr. z. v době, kdy pravého zákonodárného sboru nebylo, nýbrž byly jen sbory poradní a tak si
vysvětlíme přiřazení zákonodárného sboru k soudům a jiným
veřejnýnl úřadům. Pokládaly se tedy vlastně v rakouském
trestním zákonníku zákonodárné sbory za státní orgány, které
vykonávaly povinnosti vložené na ně císařelu nebo vládou.
Přece však pravé konstituční pojetí této ochrany problesklo v patentu ze dne 13. března 1849 o zneužití tisku, kde
pod bodem d) jako velezrada označuje se svádění, vybízení a
podněcování k rušení nebó bránění všeobecnénlu rakouskému
říšskému sněmu nebo zemskému sněmu v jejich sejití nebo,
pllsobnosti. Na patentu je zřejmě virlěti vliv událostí r. 1848.
N astalá reakce však postarala se o jeho odstranění.
Popuzování 'k nenávisti vůči sněmovnám říšské rady trestáno dle čl. III. uvedeného zákona z r . 1852 jako přečin dle
§ 300., který trestá zlehčování a pobuřování proti nařízenÍIu:
orgánluTI vlády, úřadům, svědkllm a znalcům . Urážka jejich
trestá se dle čl. IV. téhož zákona jako urážka obyčejná .

Hořejší závěry o
zde ukazují správn
4. Pohlíží-li se ta
na konstituování jich
žádného ústřednÚlO z
ochrany řádného pr
při druhém návratu k
konem z r. 1862 čl. 6.
dení všeobecného hlas
dostatečnou a nahrazen
kter)T chránil nejen v
- voličská shromá,ž
Další podmínky
shromažďovací a sp
března 1849 a 17. bř
Teprve v době pří
nové zákony spolčova
1867 č. 134. a 135. ř.
jsou mnohem nepříz .
Podobně tOlUU b
sařenl Ferdinandem 1
a ještě širší 18. května
delikty poroty, ale již
okleštěny.

5. Podobný vývoj
rychleji tu pomaleji. N
než v Rakousku, jinde
útoky proti státu
tkví v konservativnos
lněrech politických).
likty proti králi, vládě
movně staví na roveň,
maiestatis urážku 'n
první v tom směru b
32., kde trestalo se ku
sobilosti a delikty zam
sboru trestány nejtěžší
čl. 616.
6. Pojenl zeměz
zařazený nemělo, ač b
a jiné srozumívání s
bováni). Ustanovení
znala. §§ 67. a 92. js
stručnější, ale r
.
dle nlého luínění je
zákonících je yždy
šeno pro doby míru
Č. 78." jímž předáno
vilnim. To, zdá se, o
vější konstituce y r. 1
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novém zákoně není již ponto delikt, jestliže bylo to
)0

nehezpečÍlll

příslušníki't

lk povinné osoby stojících.
é lítosti projevené vyzram nanzením, že sll1ěna ,
ých papírú revoluční pro1ebo Kossuthovy dolary, je
absolutistiyla dostatečnou a úplnou .
elo do tohoto systému poelem státní moci aže má
ltantech a dále že má býti
{onstituuje nebo se k tOlllU
le v Rakousku rozdělena
nedošlo v trestním zákoně
lllsledek oné 111yšlenky, že
lené státní moci 111ěl býti
. Přechod od absolutismu
:restnÍm právu rakouském
ex 1863, čl. 1., kdež se pro} « V § 58 b) tr. z. 111íní se
ánj k opovrhování jí tvoří
veřejného pokoje). Zákonolrné nebyl nikde výslovně
rkonstruovati z § 76. o veolanéulu vládou k projed u nebo proti jinélllu veřejll\:Ú

státu

dle

I

z. v době, kdy pravého zájen sbory poradní a tak si
sboru k soudům a jiným
dy vlastně v rakouskérn
)ry za státní orgány, které
: císařelll nebo vládou.
pojetí této ochrany pro1849 o zneužití tisku, kde
;uje se svádění, vybízení a
všeobecnénlu rakou skému
němu v jejich sejití nebO'
irlěti vliv událostí r . 1848.
jeho odst r aněni.
l ěmovnám říšské rady tre-z r. 1862 jako přečin dle
)buřování proti nanzenÍln,
a znalcům . Urážka jejich
ko urážka obyčejná .
'ý

I

Hořejší zavery o pojetí funkce zákonodárného sboru se
zde ukazují správn~Tmi.
4. Pohlíží-li se takto na sbory samy, pohlíží se podobně
na konstituování jich občanstvem . Do r. 1848 Rakousko nemělo
žádného ústřednjho zákonodárného sboru a proto ani žádné
ochrany řádného provádění voleb. Toho dostalo se mu teprve
při druhém_ návratu ke konstitucionalismu uveden~T m již zákonem z 1'. 1862 čl. 6. a to zcela povrchně. Teprve při zavedení všeobecného hlasovacího práva uznána ochrana ta nedostatečnou a nahrazena zákonem ze dne 26. ledna 1907 č . 18.,
který chránil nejen volební akt sám, nýbrž i přípravu k němu
- voličská shromá,žděnÍ.
Další podmínky účasti lidu na vládě ve státu právo
shromažďovací a spolčovací dány sice patenty ze dne 4.
března 1849 a 17. března 1849, ale reakcí byly suspendovány.
Teprve v době příprav k prosincové ústavě r. 1867 vydány
nové zákony spolčovací a shromažďovaCÍ ze dne 15. listopadu
1867 č. 134-. a 135. ř. Z" kteří však vúči patentúm z 1'. 184:9
jsou mnohem nepříznivější občanské svobodě .
Podobně tOlllU bylo se svobodou tisku, která slíbena císařem Ferdinandem 15. března 1848 a dána 31. března 184:8
a ještě širší 18. května 1848, kdy zároveií. zavedeny na tiskové
delikty poroty, ale již v letech 1849, 1851, 1852 svobody ty
okleštěny.

5. Podobný vývoj dál se ve všech evropských státech, tu
rychleji tu pomaleji. Někde byl vývoj ten před válkou již dále
než v Rakousku, jinde ještě více pozadu. Tak v Anglii veškery
útoky proti státu převedeny na útoky proti králIi (což ovšem
tkví v konservativnosti Angličanú a nikoliv ve · skutečných ponlěrech politických). Mnohem dále byla I t a I i e, která delikty proti králi, vládě, ústavě nebo senátu a poslanecké sně
movně staví na roveň, a Š v Ý c' ary, které trestají jako crimen
maiesta tis urážku národa. Co se týče ochrany čistoty voleb
první v tom sll1ěru byla revoluční Francie zákonelll z T. 3. čl.
32. , kde trestalo se kupování hlasú ztrátou veřejnoprávní způ
sobilosti a delikty zamezení voleb nebo sejití se zákonodárného
sboru trestány nejtěžšími tresty dle zák. ze 3. brumaire z r. 4.
čl. 616.
6. Pojenl zemězrady Rakousko v trestním zákonu výslovn ě
zařazený nemělo, ač byl vyjádřen v §~ 58. c) a 67. (vyzvědačství
a jiné srozumívání s nepřítelem) a v § 92 (neoprávněné verbování). -. Ustanovení tato průběhem doby valné změny nedoznala. §Š 67 . a 92. jsou sice v zákonníku z r. 1803 poněkud
stručnější, ale rozvinutí jejich při revisi z r . 1852 způsobiht
dle mého 111ínění jedině vyspělejší technika válčenÍ. V obou
zákonících je vždy odkaz na vojenský trestní zákon, což zru·
šeno pro doby míru teprve zákonelll ze dne 20. května 1869
č. 78., .jímž předáno trestání -i v těchto deliktech soudllm ciyilním. To" zdá se, opět Zpllsobeno vlivem zavedení opravdovější konstituce v -r. 1867. §§ 220. a 221. o vojenské deserci

.
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a pomáhání k ní, ačkoliv upomínají na primitivní yojenské
1803, zůstaly až do konee Rakouska neZlněněny.
7. Jiné státy lnají některé přesně určený pojem zelně 
zrady, jiné ještě hodně rozšířený o delikty čistě nloderní. Tak
ve Švýcareeh spadá senl poškození listin pro stát důležit5r eh,
ve Francii přivodění nebezpečí pro mír, v Halii veškero jednání, které může vyvolat represalie v jinýeh státeeh, poškoditi přátelské vztahy Halie k jiným států ln nebo konečně porušení státních tajemství nebo dopuštění se nevěrnosti v Ú'řadě
diplomatickérrl.
8. Naše republika převzala veškeren právní řád RakouskoUherska, pokud se vzta hoval na u'mě tvořící československou republiku a pozvolnými změnami upravuje zákony novému pojetí
státu. Ústavou stanoven lid jediným zdrojem veškeré státní moci
a jako rel~ resentanti lidu a vykonavateli jeho nloci stanoveny
ústava, zákonodárný sbor, president a vláda. Tyto názory došly
svého vtělení v zákon na ochranu republiky ze dne 19. března
1923, č. 50. Pojmu velezrady ani zenlězrady se neužívá z obavy
před bývalým jejich zneužíváním a dále snad proto, že jsou
považovány za 'pojmy monarehické. Stanoví se nové pojmy:
úklady o republiku, poškozování republiky, útoky na ústavní
činitele, ohrožování míru v republice a- vojenské bezpečnosti
její. S tělnito pojmy kryje se jednak velezrada, jednak země
zrada a konečně rušení veřejného pokoje a jiné další delikty.
Dle § 1. trestán jako zločin pokus úkladů o republiku
zvláště o její ústavu, samostatnost, jednotnost, demokratickorepublikánskou formu. pokus o znemožnění ústavní činnosti
presidenta republiky, jeho náměstka, zákonodárného sboru,
vlády nebo guvernéra Podk. Rusi a konečně pokus o píivtě
lení násilným zpllsobem státního území nebo jeho části k cizímu státu. Přípravné jednání k těmto útokúm trestá se lnÍrněji dle § 2., zakládání tajných organisací k tomuto účelu
tvoří přečin dle ~ 17. Útok na život ústavních činitelů, t. j.
presidenta, jeho náměstka, předsedu a členy vlády, poslance,
guvernéra Podk. Rusi a ,členů státního soudu (a to aktivních i nlinulých, vyjma poslance) trestá se jako zločin dle
§ 7, udál-li se útok pro jejich ústavní funkci . Zde též stanoví
se zvláštní tresty na účastenství a zvláštní přísnější tresty
(proti dosavadnímu způsobu trestání) · na mladistvé p.achatele
mezi 18. a 20. rokem jejich věku .
Dle § 8. trestá se odstupňovaně méně tělesné l)oškození
ústavních činitelů, vyjma poslance, a opět méně spolč.ení k takovýln útokům (§ 9.). Urážka presidenta republiky trestá se
. dle ~ 11. a to stala-li se veřejným vyhrožováním nebo hruLě
zneuctíva-Fcím projevem nebo uvedením v poslněch, jako pře
stupek, stala-li se tváří v tvář presidentu, došlo-li ke sku tečnélnu ztýráni, jako přečin . ~ 10. Č. 1. chrání ústavní ,činitele
proti násilnému nátlaku nebo proti násilnému maření výkonu
.jeiich funkcí, kteréžto delikty hodnoceny .isou jako zločiny,
kdežto rušení výkonu jejich hrubou neslušností nebo potupoměry r.

pení jmélla republiky,
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mocně osobují prav
soudú jako zločince.
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nají na prim.itivní vojenské
Rakouska nezměněny.
řesně určen)'T pojem zelnč
) delikty čistě nloderní. Tak
lí listin pro stát dúležitých,
'0 nlÍr, v Halii veškero jedlie v jiných státech, pOškom státůln nebo konečně pouštění se nevěrnosti v úřadě

pení jména republiky, jejího znaku, vlajky, barvy, vypodobení
presidenta jako přestupek. § 10. č. 2. trestá ty, kdož si svémocně osobují pravomoc ústavních řiniteh1 nebo sborových
soudll jako zločince. Povinnost překaziti nebo oznámiti chystané tyto trestné činy zústává v zásadě stejně široká jak
tomu bylo za dřívějšího trestního zákona.
Zlepšení nlravních principú v zákoně zna,~í § 27. svými
ustanoveními o ú činné lítosti, jenž účastníku spojení k útoku
na bezpečnost republiky zaručuje beztrestnost, aniž by musel odhaliti osoby zúčastněné a aniž by se podporovalo udavač,ství slibem zatajení jlnéna, a zvláště výslovným stanovením
trestnosti agenta provokatéra.
Pojetí ochrany státu v jeho representantech denlokratických jest tedy zákonenl na ochranu republiky ' plně uskuteč
něno. Zdá se mi však, že všechno to podrobné roztř'ídění
útOkll na ústavní činitele, pokud jde o jejich ústavní funkci,
jejich život, tělesnou integritu nebo jejich čest, pramení nikoliv ze snahy spravedlivého trestání dle dúležitosti zasa,ž eného
statku a dle zavinění, nýbrž spíše z bázně, aby nevytvořili se
z chráněných lidé, používající vyšší zákonné ochrany než
ostatní ob čané, a ' tak neprohřešilo se na demokracii. Proto
ponecháno rozdělení chráněných statkú dle obecného trestního zákoníka, dle něhož jsou ostatní občané chráněni, a zavedena jen někde přísnější sazba trestní, jinde pak vlastně jen
zdúrazněna trestnost těchto útokll.
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9. Zřizování zákonodárný-ch sború je chráněno jednak
llvedenýln rakouským zákonem o ochraně voleb, jednak novýnli ustanoveními, které jsou přiřazeny k čsl. volebním řá
dúm. Na zákonu spolčovacím a · shromažďovacím se teprve
pracuje. Proti přílišnému vzedmutí politických bOlll bylo nutno
zakročiti zákonem proti útisku a na ochranu svobody ve shrolnážděních ze dne 12. srpna 1921 č. 309. Rovněž na iákonu
o tisku se pracuje, ale dle dosavadních elaborátll Helná to
znaIneJ1at uvolnění tisku, l1)'Tbrž spíše podřízení přísnějším požadavklull a zabránění v)Tstřelkúm nevázanosti, jak se již
z části stalo zákonem o urážkách tiskov)Jch č. 125/24,
10. O z e mězradě mluví zákon na ochranu republiky př ed 
§ 0., ovšem opět pod jiným názvem, totiž ohrožování
bezpečnosti republiky, čÍlnž nlíněno je přivodění nebo zV)Tšení
nebezpečí války nebo nepřátelských činú cizí moci, ozbrojeného
napadení zevnitř :nebo zpllsobení a podporování ozbrojeného
povstání v republice za týmž účelem. Nově zavádí se trestání
diplomatické zenlězrady: zničení nebo poškození listin pro
stát důležit~Tch, vyzrazení dllleiit)Tch státních tajemství, ať
spáchá tento zločin kdokoliv. Poslední delikt zachycuje se již
v přípravném jednání, totiž již při vyzvídání takových tajemství. Dále jest trestno i plivoděni výsledku těchto delikttl
hrubou nedbalostí těch, kteří ntají uloženu povinnost tajemtví to zachovat. Za Rakouska delikty tyto Y" slovně trestán y
ně v

ně méně

,b
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nebyly a daly se subsumovati pod zneužití úřední moci nebo
podléhaly trestání disciplinárnímu.
Zařazení těchto nových deliktů do trestního zákona čsl.
nezdá se nli nikterak souviseti s přeměnou státní fonny, nýbrž
s rozvitÍln vztahů mezi státy a potřebou vzájemných úmluv ,
na nichž závisí zejlnéna hospodářský život státu.
Ochrana vojenského postavení státu je v § 6. rozšiřen:1
oproti rakouskému zákonu co do objektu ochrany potud, pokud vyžaduje to nyněJší zpúsob vedení války, a dále tím, že
jako trestní počínání stanoveno zrazování vojenských tajenlství osobáln nepovolan~r m. Není tedy potřebí přímého zrazování cizímu státu. Deliktu tohoto múže se též dopustiti hrubou nedbalostí ten, kdo je povinen ona tajemství -na základě
zvláštní povinnosti zachovávat. Dále sem spadá: svádění a polnáhání k vojensk~Tm zločinúm nebo nadržování jim s výjimkou pomáhání osobám blízkým; nedovolené najímání vojska ,
nedovolené uveřejnění důležitých zpráv o obraně státu nebo
mimořádných nařízeních na udržení pokoje nebo jeho obnovení, ač uveřejnění bylo zakázáno; ohrožování obrany republiky dopravou váLečného materiálu do ciziny, zhotovování
Dlánú, nákresú, sn Íln ldl , opisú, věcí nutných k obraně republiky. Poslední delikt rozšíŤen je na zhotovování takových věcí
vlrnec, i bez nepřátelského úmys}u. Delikty tyto za-řazeny jsou
do hlavy III. pod názvem: ohrožování vojenské bezpečnosti republiky §~ 21-24.

III.
11. Aby stát lnohl plniti své úkoly nepotřebuje jen ochrany
nositelú státní moci, ústavy a úzelnf, nýbrž potřebuje též jednak
klid a pořádek mezi občanstveln, jednak plnění povinnosti jich
vllči státu, respektování zákonú a nařízení státních. Poněvadž
právě v , bouřlivém roce 1848 se poznalo, jak nebezpečné a nakažlivé je veřejné - zvláště před davem - vyzývání k protizákonnýnl činúm, vloženo při revisi r. 1852 ustanovení §u 65 b) ,
c) o vybízení a podněcování k neposlušnosti, vzpouzení nebo
odporu proti zákonúm, nařízením atd. a zachyceno též spolč,ení k tomu účelu. Zákon z r. 1803 neměl tohoto ustanovení
asi z toho důvodu, že subsumoval ona jednání pod ustanovení
§u ~OO,' který tehdy zněl ještě všeobecněji než dnes.
12. Ochranu úplně abstraktních zásad, na kterých spočívá dnešní společenský řád, poskytoval § 305., který trestá
veřejné zlehčování stavu lnanželského, rodinného, instituce
vlastnictví nebo schvalování a svádění k činům nezákonným II
nemravným. § tento schází též v zákonníku z r. 1803 a vyplynul opět ze zkušeností z r. 1848 a pak z obav před propagandou socialistickou, komunistickou nebo anarchistickou
stejně jako později zákon o třaskavinách ze dne 27. května
1885 č. 134 ř. z. K úsudku tOlllUtO vede mne jednak okolnost ,
že revise podniknuta byla r. 1852, tedy krátce po první sociální revoluc.i franc.ouzské a po vydání komunistického mani-

II
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)řeměnou státní form.y, nýbrž
potřebou vzájemných úmluv ,
lřský život státu.

ní státu je v § 6. rozší.řel1a
objektu ochrany potud, povedení války, a dále tím, že
zrazování vojenských tajem.tedy potřebí přímého zrazoI
může se též dopustiti hruen ona tajem.ství -na základě
ile sem spadá: svádění a poebo nadržování jim s výjimnedovolené najímání vojska,
1 zpráv o obraně státu nebo
~ení pokoje nebo jeho obnotO; ohrožování obrany repll'iálu do ciziny, zhotovování
ěcí nutnÝch k obraně repu[la zhoto;ování takových věcí
1. Delikty tyto zařazeny jsou
vání vojenské bezpečnosti re-

koly nepotřebuje jen ochrany
ú, nýbrž potřebuje též jednak
jednak plnění povinností jich
. nařízení státních. Poněvadž
oznalo, jak nebezpečné a nadavem - vyzývání k proti;i 1'. 1852 ustanovení §u 65 b),
leposlušnosti, vzpouzení nebo
1 atd. a zachyceno též spol803 neměl tohoto ustanovení
I ona jednání pod ustanovení
šeobecněji než dnes.
lích zásad, na kterých spo:kytoval § 305 ., který trestá
lského, rodinného, instituce
.dění k činům nezákonným a
, zákonníku z r. 1803 a vy~ 8 a pak z obav před 1)rOpaickou nebo anarchistickou
kavinách ze dne 27. května
o vede mne jednak okolnost )
12, tedy krátce po první sovydání komunistického mani-

festu Marxova a Engelsova, jednak vyzvednutí ochrany stavu
lnanželského, rodinného a vlastnictví, tedy statků, proti ninlž
Iní61a kOlnunistická či socialistická propaganda.
Zákon o třaskavinách vydala většina evropských států
sice teprve kol 1'. 1894, ale se ste.iným přibližně obsahem a
l)Í'Ímo s označením, že je to zákon bu(T proti anarchistick)Tlll
atentátům nebo socialistickýnl nepokojům.
13. Naše republika zrušila ~ 65 ., i vlastně § 305., kdežto
zákon o třaskavinách nově vyhlásila. poněvadž zní zcela .všeobecně bez onoho zahrocení, jež má § 305. Za tyto zrušené §§
dán do zákona na ochranu republiky § 13., který trestá nedovolené ozbrojování, přechovávání nebo hrOlnadění zbraní
llebo evi,čení ozbrojených skupin nebo účastenství v nich. I zde ·
stanovena je všeobecná povinnost oznamovací. Tento § zdá
se lni vyvěrati z poválečných poměn'l a jeho skutková podstata je vlastně nedokázaným přípravný~n jednáním k velezradě nebo zcmpzradě, k pozdvižení nebo vzbouření.
Dalšími ustanoveními zákona o ochraně republiky, totiž
~§ 14., 15. a 16. nastala přestavba deliktu rušení veřejného
pokoje či lníru. Zařazeno sem veřejné pobuřování proti státu
pro .ieho vznik, pro jeho samostatnost, ústavní . jednotnost, denlokraticko-republikánskou formu, dále ·surové a štvavé hanobení republiky, národa nebo národní menšiny tak. že to miiže
snížiti vážnost republiky, ohroziti mír vnější nebo mezinárodní
vztahy. Dále sem patří popuzování k násilnostem nebo zášti
vůči jednotlivýln skupinám obyvatelstva nebo k násilnostelTl
nebo podobnvm nepřátelským činllm vůči jednotlivci pro náTodnost, jazyk, rasu nebo náboženstvÍ, resp. bezkonfesijnost,
konečně výzvy k neplnění zákoných povinností nebo výzvy
k trestnýnl činům a schvalování jich ať výslovně nebo něja
kým činem. Konečně rozšířeno staré ustanovení dle požadavku vyspělejších poměrů - o trestnosti šíření nepravdivých zpráv znepokojujících obyvatelstvo ' republiky, ohrožujících veřejnou bezpečnost nebo pořádek v republice.
Z ustanovení těchto a zvláště pak z přebudování §u 65.
zdá se mj, že vyzírá nové pojetí o základech státu a pořádku
v něnl, neboť nepřihlíží se jen k ústavním základům státu,
nýbrž zdůrazI1uje se též nutnost svorného soužití mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva. Konečně zrušením i)rvnÍ
věty ~u 305., kterou hyl chráněn trestní sankcí nynější in··
dividualistický řád ~polečenský, uznána oprávněnost snažení
se o jiné uspořádání společnosti, což ovšenl ve starém státě
monarchistickém nebylo možno, poněvadž individualistícký řád
společensk)'T byl pokládán za nezbytn:(' základ pro tuto formu
státu.
14. Stát konečně zabezpečoval si řádné fungování svých
úřadll a to jednak ochranou proti zásahu občanů do jejich
pravomoci. jednak ochranou sebe nebo svých občanů proti
nesprávnému vykonávání povinností úředních. Největší vypjetí státní nloci nalézáme za ahsolutismu, i když se nazýval
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osvícensk~rnl, a s tínl souviselo vyzvednutí vlastně jedinéh~
nositele a představitele státu -- panovníka alŽ na postavenI
osoby polobožské. S první okolností -- budováním absolutismu
-- kráčela zároveň potřeba vytvoření zvláštního úřednického
aparátu -- byrokracie se všemi dobrými i špatnými stránkami.
Zbožnění dS~llře nlělo ten vliv, že i na jeho služebníky padal
kus odlesku z jeho slávy, a tÍln (mimo jiné) tvořena zvláštní
kasta úředníků, která pozdvižena nad ostatní občanské stavy ..
Roku 1796 a 1803 tyto pOlněry dospěly již svého vyvrcholení, takže trestní zákonník opatřil s\'é úřady takovou ochranou, že ani pE revisi r. 1852 ani za pozdější reakce nelnuselo
se skoro ničeho l1lěniti.
Hromadné násilí proti úřadllll1 trestáno dle ustanovení
o vzbouřenÍ. pozdvižení a shluknutí (§~ 68.--75., 279). OnO'
absolutistick'é pojetí funkce úředníka jeyí se zde zcela zřejmě
v tom, že trestá se každé protivení se úřadu ať dálo se i proti
nezákonnému jednání úředníka nebo hylo donucovánÍln úřed
níka k jeho povinnostem.
Úplně jiné naZÍrání na funkci úředníka jest na př. v Halii,
kde klade se za podmínku trestnosti tohoto deliktu řádné vykonávání úředních povinností úřady dotčen~7 mi ..
Odpor jedince vůči úřadu ať dál se násilím, vyhrožovánín1.
nebo urážkóu, trestá se dle §§ 81., 99., 312. tr. z. Ustanovení
ta Zlněnila se při revisi r. 1852 jedině tak, že vzrostl počet
chráněn~7ch osob a možných prostředkú ohrožení dle rozvití
organisace státu a společnosti. Jediná větší změna udála se
tak zv. Priigelpatentem ze dne 20. dubna 1854, Č. 96. ř. z.,
v němž určuje se pravonlOC policie, Vydání tohoto ds. naří
zení zpllsobila ne tak nedostatečná ochrana úřadů, jako spíše
ta okolnost, že právě revisí z r. 1852 odevzdány schwere Polizeiiibertrelungen soudům, jichž trestáni lněla dříve vrchnost
či policie. Ta nyní zbavena toho , stála zde bez vlastní trestní
lnoci, což je stav pro policejně nbsolutní stát zcela nemožn~7 .
Proto tedy Bachova reakce opatřila své policii Priigelpatent.
Ochrana správného fungováni úřadů proti zlořádllln jich
samých byla již v zákoll~l z r . 1803 poskytnuta ye stejném
rozsahu jako dnes v §~ 101.--i05., což dá se lehce vysvět
liti právě okolností. že- před tím a ještě v té době nejvíce tento
delikt kvetl a tedy cítila se největši potřeba jeho trestání.
Roku 1852 přistoupil k tomu jedině ~ - 311. o pokusu svádění
k zneužití úřední nloci. Jinak přen e slo se celé vylíčení pojetí
funkce úředníka do nových poměrú konstitučních a nyní též
do naší repuhliky. Zákonem o ochraně republiky přidána jedině trestnost veřejných orgánú, které úmyslně jednají proti
zákonůln nebo nařízením nebo jich provádění sabotují.
15. Jako přechodné ustanovení tf-l.jící v sobě obavu, že by
určité události mohly staré nlonarchické názory vzkřísiti do
té luíry, le by se pokusily o uplatnění, je,'i se v zák. na ochranu
rep. v zá.kazu návratu členú bývalé panovnické rodiny, podporování tohoto návratu a ve všeobecné povinnosti. oznámiti takový
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návrat a dále v rozkazu na odstranění z veřejn)T ch lníst pomníl<ů , obrazů atd., upOlnínajících na dohy 1110narchie .
16. Jinou zajímavou okolností zákona na ochranu republiky , je zo.stření trestu na zneužití tisku ve s~něru, 1?roti ně,muž
zákon na ochranu republiky byl vydán, a dale moznost zastaviti list, byl-li několikráte pro takové útoky trestán. Druhou
podobnou zvláštností je zrušení působnosti porot na tyto d elikty proti republice, ať byly spáchány jakýmkoliv způsobem ,
a Iiahrazení jich zvláštníll1 státním soudeln. Kdysi svoboda
tisku a poroty považovány za jednu z nejbezpečnějšíc?' zášti!
práv občanských proti llloci vládní, nyní v ?emOkraCl!, .~{dyz
lid Sáll1 sobě vládne pomocí sV)Tch zástupcu, odstranU]l se
tyto ochrany jako buď zbytečné nebo snad i škodlivé. Poznalo se totiž, že to, co bylo kdysi v~Thodné pro lid, když nehyl
zdrojem státní nloci, nýbrž pouze objektem jejhl1, na němž
uskutečňovaly se různé spahy panovníklL a co tyto snahy
omezovalo v " jejich čisté libovllli , st:1.Io se převratem mocen,skireh poměrů domněle bezpř'ednlětnÝll1 nebo zústalo i v novém ústrojí rozkladn)Tm prvkem .
17. Přehlédneme-li celý vylíčený V~T VOj, vidíme, že idee trestního zákona vždy pokulhávaly za ideami ústavního z,řízení.
A. však i toto opozdívání nebylo všude stejné. Nejll1enší jevilo se
II oehrany při,mo ústavních institucí, poněvadž zde nedostatečná
ochrana nejdříve padala do očí a zároveň měla zabarvení politi cké . .Jinde, kde vúdčí idea zákonll nebila tak do očí. zůstaly
dlouho nezměněny, třebas úplně v odporu s duchem zákonú novějších, hlavně ústavnieh .

z P R" VY.
Senát. O osudu senátu ,jest tedy rozhodnuto -- bude rozs poslaneckou sněmovnou. Uvažujeme -li o t0111 to faktu, naskytá se nálH několik otázek. Předně ovšem: Jest
předčasné rozpuštění senátu ve shodě s ústavou? Odpověď na
to. .test snadná: Jest, neboť ~ 81: odst. 1, stanovi zcela přesně,
že president republikU má Pl1ávo ro:pollMěti sněmovny . Táže·
lne-li se však, zda to odpovídá i tendenci ústovy, neni odpověď
.tiž tak snadná. Obě sněmovny nWŤÍ složeni v podstatě ste.iné,
takže ne.tvýznačllěiŠím rozdílem ,jest vlastně, že podle ústavu
volebni období senátu .test osmileté, poslanecké sněmovny však
. .~estileté. Ústava na to tedy pomý.šlela, že volby do senátu budou
.iindu než do poslanecké sněmovny, takže bude moci nastati
.šestileté. O' stava na to tedy pomýšlela, že volby do senátu budou
dílné složeni. Tomu však má býti nyní zabráněno. Ostava,
ZlDlOŽiíuiíc rozpuštěni senťítll, chtěla zalisté poskytnouti presidentu I'epubliky, I'esp. vládě prostředek , abl./ rázem odstraněn
byl konflikt vzniklý blld mezi oběma sněmovnami, nebo mezi
senáten1 a vládou. Nic takového se však nuní nestalo" POSUZilpuštěn sOllčasně

