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ROČ, X. LISTOPAD 1928. čís , 3, 

VŠ E H 
LIST ČESKOSLOVENSKÝCH PRÁVNÍKŮ 

Meze trestní zodpovědnosti u zodpo
vědných redaktorů. 

Dr. Slavomil N o v o t n Ý (Mor. Ostrava).*) 

Je nesPQrno, že tisková novela (zák. Č, 124/24) zasáhla velmi 
intellsivně dO' úpravy našehO' tiskovéhO' práva fr ř izení. Rejst"hky 
kmetských SQudů jsou nejlepšÍln dokladem tQhO', jak se za její 
platnosti tiskové spory rozhQjnily nebývalou a zákQnodárcem 
jistě netušenQu měrou. ProtQže v těchto sporech nejdůleŽJitějšÍ 
osobou celéhO' řízení bývá zodpm,'ědn)T reda'k,tQr, bude jistě 
vehni ča:stO' na lllÍstě určiti si rQzsah }ehQ trestní zodJpO'vědnosti 
II periodických tiskopisů. 

Tato zQdpovědnQst je dalekosáhlá, neboť cit. zákon klade na 
jehO' bedra zásadní zodpQvědnost za každQu trestně stihatelnou 
zprávu (~ 1), a jen v docela řídkých případech (~ 4, 5) ji pro
lamuje. Když k tétO' trestní zQd{povědnQsti přimyslíme ještě tíživé 
břemeno SQukromQprávních důsledků redaktQrem p,rohraného 
sporu (~ 17, 21), vysvitne nám s plnou určitQstí přirozená jejich 
snaha, jak tuto zodpQvědnost vyloučiti. 

V té souvislosti lllQhla by také vzejíti a v praxi >též velmi 
častO' se vyskytuje otázka, zda tatO' zodpovědnos,t trv-á i tehdy, 
když zodpovědný redaJktor fakticky SVQU funkci nevykQnával a 
vykonávati ani nemohl (na p:ř. v důsledku uvěznění, na:s1toupenÍ 
trestu nebo v době dovQlené atd.). V těchto případech prravi
delně zustává jeho jménO' na periodickém tiskopisu vytištěno 
z doby skutečného zastávání funkce a bývá určQván náměstek, 
který ho má zastuPQvati po dobu překážky . Ohlásí-li nyní 
zodpovědný redaktor tentO' stav věci u státního zastupitelství 
a prokáže-li se y soudním řízení správnost těchtO' okolností, jest 
exkulpován? 

Chtějíce tuto zajímavou otázku řešiti, musíme si, uja,sniti 
především smysl a účel zá'konných ustanovení, na nichž spočívá 
instituce zQdpQvědných redaktorů. Přicházejí tu v úvahu zvláště 
ustanovení zák. č. 6(63 a novely tiskQvé č. 124/24. Z nich je 
patrno, že zákonodárce vedla k zavedení tétO' instituce vůle vy-

*) Článek tento byl púvodně určen do jubilejního "borníku »N aše 
právo a stát( . Autor však pro okamžitou naléhavou práci nemohl 
dodati rukopis do uzávěrky a proto svolil k otištění na tomto místě. 
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tvořiti vzhledem na neobyčejnou dúležitost a rozšíření tisku 
v dnešním životě a jeho uznávaný vliv na vytvářeni veřejrného 
mínění potřebný orgán, zodpovědný před zrakem záko'l1,a za 
kaJždou trestně závadnou zprávu, která do tiskopisú by,la pojata. 
Přesné vykonávání jeho úkŮ'lu nutně s sebou přináší !povinnost 
zkounlati každou zprávu co do její trestní nezávadnŮ's.ti a kon
trolovati, :aby bez jeho ,souhla,su nepvŮ'šla jeho periŮ'dickÝUl 
tis.kop~sem zpráva ohsahující trestní čin, proto1že za' zanedbáni 
této povinné pozornost1 zodpovědn:)T redaktor ruč.í (~ 6 tisk. no
vely). Z tŮ'ho je patrno, že výkŮ'n jeho funkce neobejde se b el 
osohnfho a nepřetržitého výkonu potřebné kontroly, ježto v nej
častějším případě jedině on přichází v úvahu jako O'soba zod· 
povědná za uveřejněný delikt obsahový. Jeho evidence veřej
ností jest umožněna záJkonnÝlll uS1tanovením, že musí býti jeho 
.iméno vytištěno na period1ckéln tiskopisu salllém, !při čemž 
řadou trestních ustanovení je pojištěn přesný úřední dohled 
(~ 10 a nás1. zák. č. 6/63), zejllléna i co do požadavku, aby vy
hovoval zákonnýlll náležitostem týkajícím se jeho osoby; vedle 
toho úřadúm bezpeČJlosti ':svěř'ena jest i značná ingerence co do 
jeho schváleni. 

Vidno tedy, že zákon klade značný důraz na jehO' osobní 
kvalitu a z rázu všech sem spadajících p,ředpisú zřejnlě plyne, 
že zákon nazírá na povinnosti jemu uložené jako na povinnosti 
čistě osobní, které jednostranně se sebe sHásti nelllú,že. Povaha 
věci nese s s eb OIU , že je nesmí bez souhlasu státního zastupi~ 
telstvÍ a bezpečno,shlího úřadu (policejního ředitelství) přenésti 
na jinou osobu, což ve svých dúsledcfch nutně znamená, že 
jeho náměstek, jÍl11 s.nad výkonenl funkce pověřený, i když 
tuto funkoi skutečně zastává, nemá jeho trestní zodpově·dllŮ'sti a 
nemůže býti s úsp~chem trestně s,tihán. Faktické přenesení 

- funkce zO'dpovědným redaktorem na jeho náměstka je tedy 
právně bezlÚčinné a nezbavuje ho zodpovědnosti. 

Tento názor, který schválil i náš Nejvyš,ší soud v lllnou vy
volaném nejnovějším rozhodnutí č. j. Rv. I. 426/27, znamená pro 
právní jistotu velmi mnoho. Čtenáři a publiku vúbec nebývá 
přece patrno, že k faktickélllu přenesení funkce došlo, protože 
na tiskopisu nebývá vyznačeno. Jak má v takov:)Tch případech 
čtenář, zvláště obsahem článku uražená osoba, tušiti, že funkci 
skutečně vy-;konává někdo jiný, nežli na tiskopisu jest uvedeno? 
A kde ho lná shánět? Opmnenul-li zodpovědný redaktor svého 
náměstka řádně vyznačiti na časopise, resp. sebe tanl vyškrt
nouti jako zodpově,dného redaktora, dopustil se Hm olPOlllenutí, 
které po stránce: právnické velice se bHží, ba někdy může i spl}T
vati se zanedbáním pov1nné pozŮ'rnosti ve smyslu ~ 6 tisk. 
novely. Neboť okolnost, že redaktor stále nechává sebe figuro·· 
vati na listu jakO' zodpovědného redaktora, je dokladem nedosta
tečné dávky rpozorno'Sti vzhledem k jeho obsahu, kterýžto zjev 

' právě ,stihá zákon trestem. Chce-li býti zodpovědný redaktor ru
'čení prost, musí složení své fUiP.kce oznámiti včas bezpečnost
nímu úřadu a vedle tohO' i státnímu za-s.tupitelství, jinak vydáv:i 
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se v nebezpečí stihání a odsouzení nejenom pro ~ 11 zák. 
o tisku, nýbrž i v nebezpečí daleko tfsnivějšího .stihámí a od
souzení podle ttstkové novely, jak vylíčeno. 

Kdyby se připustila exkulpace zodpovědného redaJdora již 
na základě faktiokého vý1konu jeho funkce jiným redaktorem) 
byly by dveře dokořán otevřeny ob~há~enÍ zák0l!a a s~ala by 
se také nepotřebnou řada ustanovenI zakona o tIsku razu po
řádkového. Nahoře vyznačená úprava nejen odpovídá intenci 
zákona o tuhé zodpovědnosti o d p o věd n Ý ch redaktofll, je 
však jí opět dán výraz úsil~ zálkonodárcoyu . sné,sti na, bedra 
jedné osoby všechnu zodpovednost za opon1enutI trvale kon~ 
troly obsahu periodi.ckého tiskopisu. 

o niektorých otázkach služobného 
práva. 

Dr. Eugen \11/ e i s s (Bratis lava). 

Ználnym. 4. odst. § 6 zák. 244/1922 je stanovené, že ustano
venia § 6 nedotýkajú sa t)Tch ustanovení kolektívnych smlúv, 
alebo 'pracovn~rch pOIriadkov už platn)Tch, ktoré sú pl.'E~ zamest
nancov priaznivejšie. 

Tomuto ustanoveniu prikladá sa zcela jednoducIlO ten vý
znam, ŽP činí predpisy § 6 predpislni d0l111CovaCÍn1i. Tak na pro 
Dr. H e x n e r vo svojom diele »Das Dienstvertragsrecht« na 
str. 78 llvádza: § 6 ist unabdingbar. Nesnúenle však zaibudnúť 
na to, že kogentnosť ustanovení ~ 6 je ust311o\'el1á všcobecn~Tnl 
predpisOln § 25 zák. 244/1922, bolo by preto ešte zvláštne usta
novenie 4. odst. § 6 superfluum. A ponc\,(tč. 111nsÍlne vychádzať 
zo 'základnej právnej znsady. že zákon zbytočného usta'l1ovenia, 
neobsahuje, nmsÍlne bližšie pristúpiť k v~Tkladu prebieraného 
ustanovenia. Dr. R o uče k vo SYOjOlTI rlíde »0 slnžobných 
smluYrtch na Slov. a v Podl\.. RllSi « \' kapitole o pracovných po
riadkoch a kolektívnych slulúvach v t01l1 vidí zvL'ištny v)TZnan1 
4. odst. § 6, že k)TIU pri ostatn)Tch §-om 25. učinen)'ch kogent
n~Tch ustanovenia<:h zák. 244/1922 v páde, že ustanovenie zákol1a 
je rovnako priaznivé s ustanovením sn1lúvy, platí úInluva, pri 
ustanoyeniach § 6 v prtipade rovnoSlti prijde do úvahy zákon. Uvá
žime-li "šak, že keď obe bcto (zákonné a smluvné) ustanoyenia 
sú naprosto stejné, nemá vůbec. žiadného m3teliáh~eho význaITIU 
rozhodovať otázku, ktorá z nich platí, muslme preto v:)T,klad Dra 
Roučka považovat za nE.l1spokojúcl. 
. S.rovnajlne preto bližšie klauznlu § 6 s § 25,_ - § 25.vy-
JadruJe sa t~Tnl sPŮSOb0l11, že z,ákonný predpis nemůže byf SIIl1tuv
ným ustanovenÍn1 zrllšeilý, alebo obnledzen)T v neprospech . za
mestnanca, ,kýnl klauzula § 6 bll.. , 'že z:ík01111)TIJl pr~~pis~~ ' zo-


