
OTTO SCHOLZ: 

Trestné činy spáchané rozhlasem. 

Netušený rozmach pf.irodních ved a pokrok moderní techniky 
prines'ly i trestnímu právu nové problémy. Náleží k nim zejména 
otázka, jak zameziti zneužití rozhlasu k páchání trestných činil. 

Zlevnením a zdokonalením výroby radiotelegrafních a radio
telefonní'ch 'z·atí'zenr proni,kl 'ľ'ozhlas do 'širokých vrstev lidu. Tisk, 
kteTý byl do nedávna nejvýznačnejším prostfedkem šírení jakého
koliv myšlenkového obsahu, utľ'pel hodne na svém velmocenském 
postavení a v poslední dobe jsme svedky toho, jak jeho soupei'e -
rozhlasu - je stále s vetší oblibou používáno ke zpravodajství 
i k propagande. Zdá se, že vývoj není j ešte ukončen a že nej SOl\ 
ješte vyčerpány veškeré možnosti šírení myšlenkového obsahu 
rozhla:sem. 

Jako skoro každého vynálezu muže i rozhlasu býti zneužito 
k p,roj evum vybočuj ícím z mezí zákonu, k proj evum trestného 
obsahu. Zkoumám:e-li pak, koho lze činiti za tyto projevy tTeStne 
odpovednými zda a za jakých podmínek lze trestní odpovednosrt 
uplatniti, a jakými prostredky lze vubec zneužití rozhlasu k páchání 
trestných činu zameziti neb a,spoň Olneziti, dospíváme k rade 
otázek, které nelze na podklade platného práva vyrešiti vždy tak 
uspokoj ive, j,ak by bylo žádoucno. 

Platné prá vo ukazuj e nim však cestu, kb~rou se lze dosti 
bezpečne ubírati pri budoucí úprave otázek. které se tu naskytaj L 
Tato cesta jest pripravena tím, že tytéž problémy vyskytly 
se i u projevu šírených tiskem a byly již více méne úspešne vyre
šeny celým úsekem právního rádu, zasahujícím do práva správ
ního i trestního, totiž právem tiskovým. Již pouhé letmé srovnání 
organislace vysílání proj evú pomocí zarízení radiotelegrafních a 
radioteleťonních, jejich dalšího šírení a významu s hlediska účin
ku na posluchače s organisací výroby a vydávání tiskopisu, jejich . 
rozširovánÍa významem s hlediska účinku na čtenáre potvrzuje, 
'Že príčiny, z nichž ony problémy vyverají, jsou u tisku i rozhlasu 
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témer :stej né .. a opravňuje záver, že v duchu právního l·ádu bude 
též obdobná úprava právních zarízení určených jejich účelnému 
rešenÍ. 

Srovnáme-li organisaci vy-sílací stanice s organisací redakce a 
tiskárny novinárského podniku, vidíme, že vysílání proj evu rozhla
sem je !po stránce obsahové i technické zp,ravidla procesem neméne 
složitým než redakce a tisk novin, že pri n8n1 zpravidla spolupúsobí 
nemenší počet osob než u tisku a že podíJ techto osob na konečném 
vý1sledku a tudíž i na odpovednosti za obsah vysílaného pr oj evu 
mu že býti nestejný a ste.ine tež ko zjistitelný, jako je tomu u tisku. 
Pravidelná cesta, kterou projev probehne z vysHací stanice k poslu
chači, zdá se arci u rozhlasu býti bezprostrednej ší a prímej ší než 
II tisku, neboť každ:)", kdo je v drženÍ prijímacího zarízení, muže 
vysílaný proj ev vyslechnouti bez prostrednictví tretích osob, 
jakými bývají u tisku zpravidla knihkupci, kolportéri a jiní rozši
rovatelé. Leč tento rozdíl není podstatný. Jeho príčina tk ví v tom, 
že vy:sHaný projev není poután na fysický substrát, jakým je 
u tisku tiskopis. Za to nelze vysílaný pr oj ev vyslechnouti bez 
držení zVllášltního zafízení - prijímací stanice, která však opet 
zpravidla umožňuje poslech vetšímu počtu osob, takže její ma
jitel muže, umožní-li takový poslech, zastávati pfi dalším šírení 
vysílaného projevu tutéž funkci, jakou má u tiskopisu jeho roZširo
vatel. Význam a účinky vysílaného proje"V'u konečne lze jiste 
klásti úplne na roveň významu a účinkum rozširovaného tiskopisu. 
I tu je sice podsltatný rozdíl: na tiskopise je myšlenkový obsah 
zachycen trv/ale, takže lze kdykoliv a opetne pfímo z neho seznati 
jeho obsah, kdežto u rozh[asu lze pro nedostatek fysického sub
strátu projev učiniti prí,stupným jen osobám poslouchajícím sou
časne s vy,síláním a opetovný poslech muže býti umožnen jen ope
tovným vysíláním. Zato vša.k rozhlas umožňuje, aby vysílaný projev 
se rozšÍ'ril zvlášte rychle, souča,sne u daleko vetšího poč,tu osob 
a na daleko vetším území, bez omezení hranicemi státu. A to práve 
je duvoden1, aby naň byle s hlediska trestního práva pohlíženo 
jako na neméne významný a po pÍ'Ípade neméne nebezpečný pro
stredek šírení myšlenrkového obsahu jako je tisk. 

Tí-mto srovnáJnÍlm je naznačen i postup dalších úvah o tom, Ja
kými prostredky - rozumí se právními - by byJo možno zame
ziti neb aspoň omeziti páchání trestných činu rozhlasem. Prostred-
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ky ty mohou býti preventivní nebo represivní, zpravidla bude však 
asi užito -obou. 

K pre v ent i v ním pro str e d k u m náleží k o n c e s
n í s y 's tém, spočívající v tom, že právní rád činí dr-žení a pro
voz zarízení potrebných k vysílání a dalšímu šírení projevu rozhla
sem závislým na zvláštním povolení. Tohoto pro.stredku užilo i naše 
zákonodárství. Zákony ze dne 23. brezna 1923, č. 60 Sb. z. an., 
o telegrafech, ze dne 20. prosince 1923, Č. 9 Sb. z. a n. z roku 
1'924, kterým se upravuje výroba, prodej a prechovávání radio
telegrafních a radiotelefonních za:fízení, jakož i jejich dovoz z ci
ziny, a vládní natizení ze dne 16. dubna 1925, Č. 82 Sb. z. an., 
kterým se určují podmínky zfizování, udržování a provozu tele
gr,afu, prohlašuj í zrizování, udržování a provozování telegrafu (po
čítajíc v to i radioteiegraf a radiotelefon) na území československé 
republiky za výhradné právo státu, jehož výkon muže stát pro
pujčiti koncesí, a činí výrobu, prodej, prechovávání a dovoz radio~ 
telegrafních a radiotelefonních zarízení z ciziny závislým na zvlášt
ním povolení. Prestoupení techto omezení trestá se j,ako prečin, za 
určitých -okolností jako zločin, citelnými tresty (viz § 18 zák. č. 

60/1923 a § 24 zák. č. 9/1924). Podmínky udelení a odnetí techto 
povolení j.sou velmi pružné, takže povolení môže býti odepreno neb 
odňato osobám; u nichž by hrozilo nebo se již projevilo nebez
pečí zneužití techto zafízenÍ k páchání trestných činu. Tím je toto 
nebezpečí preventivne značne omezeno. 

Než ani nejtužší koncesní systém nebude sám o sobe dosta
tečnou brzdou zneužití rozhlasu. Má-li býti nebo byJo-li zneužito 
domácí koncesované stanice, nebude hrozící odnetí koncese (zvlášte 
u stanic prijímacích) vždy dosti účinným prostredkem, aby _ zabrz
dilo sklon ke 'zneužití, ani skutečné odnetí koncese - j1souc toliko 
opatrením správním ždy úmernou represí spáchaného již trest
ného _ činu. To platí i v pfípadech, kdy byl o zneužito radiotelegraf
ního nebo radiotelefonního zarízení, k j ehož provozu nebo drženÍ 
nebylo dáno povolení (černé vysílací a prijímací stanice). V ta
kovém prípade hrozí sice držiteli stanice potrestání podle § 18 
zák. č. 60/1923 a podle § 24 zák. Č. 9/1924. Tyto tresty s-amy 
o sobe však nestačí. Jimi by byl postižen držite~ stanice i tehdy, 
kdy!by jí nezneužil ke spáchání trestného činu, neboť podle uve
dených ustanovení j sou trestné drženÍ a pro voz bez povolení samy 
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o sobe. J estliže krome nedovoleného drženÍ a provozu byl spáchán 
j ešte trestný čin vysíláním nebo dalším rO'zširováním proj evu trest
ného obsahu, nutno uplatniti ješte zvlášť trestní odpovednost Zá 

tento čin. 

Konečne mohoú se vyskytnouti i ptípady,kdy ' ať konceso
vané či černé 'stanice zneužila ke spáchá'Ilí trestného činu jiná 
osoba než ten, kdo ji zrídil, provozuje nebo prechovává, bez jeho 
vedomí, po prípade i proti jeho vuli. V takovém prípade by koncesní 
systém selhal úplne, stejne j ako v dalších prípadech, kdy j de 
o projev vysílaný stanicí nalézající se v cizine. 

Ani tehdy, kdyby vysílání projevu pomocí radiotelegraťních 
a radioteleťonních zarízení byl o skutečne provozováno výhradne 
státem a kdyby všecky vysílané projevy byly predbežne z,koumány 
po té stránce, zda jejich obsah nezakládá skutkovou podstatu 
trestného činu, nebylo by možno vyloučiti úplne zneužití. Technika 
vysíläní umožňuje, aby se osoba, která prO'jev do mikrO'fonu prímo 
prednáší, dopustila trestného činu pr oj evem improvi,sovaným, j e
muž není možno včas úplne zabrániti. 

Je tudíž nutno uplatniti i pro str e d k y rep r es i V;Il í 
ve forn1e tre stn í o d ,p o ved n o s t i z a o b s ah pro j e v u 
vysHaného nebO' ,šíreného rO'zhlasem. Tu se však naskytá celá rada 
otázek. PredevšÍm, kdo má býti pohánen k odpovednosti. Konce
sionár (majitel) vysílací stanice, puvodce projevu, osoba, která 
jej do mikrofonu prednesla, technický reditel vysílání? Má býti 
odpovedným i koncesionár (majitel) prijímací stanice, který umož· 
nil poslech jiným osobám? Za jakých podmínek má býti možno 
tuto odpovednost uplatniti? Jak bude prakticky možno ji uplat
niti, když pri složité organisaci podniku bude težko 'zjistiti jak 
os'O'bu, která rozhodujícím zpusobem spolupusobila pri vysíllání, tak 
l její zavinení? Jak bude možno uplatniti odpovednost proti O'so
bám, které s.polupusobily pfi vysílání rozhlasu z ciziny? Na všecky 
tyto otázky dáv á aspoň zásadní odpoveď právo UskO'vé, jehož oh .. 
dO'by se doporučuj e - jak jsme videli - pro totožn08rt problému 
i j ej ich príčin uží ti. 

O k r u h o s o bod p o v e cl n Ý ch za obsah tiskopisu vy
mezuje § 7 tr. zák Odpovedni jsou splisovatel, prekladatel, vyda
vatel, nakladatel neb obstaravatel prodeje, knihkupec, tiskar, pfi 
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periodických tiskopisech i odpovedný redaktor, jakož vubec všecky 
osoby, jež pri tisku nebo pri rozširování tiskopisu spolupusobhly. 
Jak patrno, je okruh odpovedných osob dosti široký a v novejším 
zákonodárství (viz § 1 tisk. novely č. 124/ 119,24 Sb. z. a n., a 
§ 50 vl. návrhu zákona o tisku č. t. 1727 posl. snem. z roku 1932) 
projevuje se proto snaha tento okruh za určitých podmínek zúžiti 
a s,pokojiti se odpovedností osob, které mely nebo mohly míti roz
hodující a pľímý vlív na obsah projevu samého, tedy predevším od
povedností jeho puvodce. Nepokládám toto omezení ani za oduvod
nené, ani z duvodu kriminálne politických za žádoucí. N enahlížím, 
proč by kterákoliv osoba spolupusobící pri tisku, vydání nebo 
rozširování rtiskopi,su me},a býti zproštena odpovednosti, jsou-li spl
heny i ostatní její podmínky, zejména tedy ona forma viny, které 
vyžaduj e zákon ke skutkové podstate príslušného trestného činu. 
Proč by meu býti zbaven trestní odpovednosti rozširovatel tisko
pisu, který zná jeho trestný obsah, když prece svou činnosltí pri
spívá k vetšímu ohrožení právního statku, chráneného skutkovou 
podstatou trestného činu, jenž by~ obsahem ti'skopisu jím roz
širovaného spáchán? Kriminálne politicky nezdá se mi býti uvedená 
tendence novej šího zákonodárství účelná proto, že účelem zákona 
není prece jen tresrtati za spáchaný již trestný čin, nýbr:ž predevším 
zabrániti trestní · hrozbou vydání a rozširování tiskopisu trestného 
obsahu, a účelu toho lze bezpečnej i dosíci, když všecky osoby, které 
zavinene pNsVely k výsJedku, budoU' čineny trestne odpovednými. 

Mám proto z·a to, že i za obsah projevu vysílaného rozhlasem 
má býti možno činirti odpovednými nejen osoby, které mely nebo 
mohly míti prímý a rozhodující vliv na jeho obsah, nýbrž všecky 
osoby, které spolupusobily pri jeho vy,sílání nebo pri jeho daJším 
rozširování. 

V y s í l á ním pro j e v II rozumím činnost, kterou se posky
tuje držitelum pfijím,acích zaľízení možnost, aby pomocí jich pro
j ev vyslechli. Nerozhoduj e, kolík osob je v držení prij ímacích za
rízení, zpusobilých vysílaný p1"oj ev reprodukovati. Pri vysílání pro
jevu spolupu.sobí pak ve srny-sl u objektivním všecky osoby, které 
propuj čením vysílacích zaľízení nebo skutečnou činností pľispely 

k tomu, že byl vysí,lán projev obahu, o nejž v daném prípade jde. 

R o z š i r o v án í n1 pro j e v u muže býti pro nedostatek 
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fysického substrátu, který by moh~ býti in corpore · rozslrován, 
toliko jeho ver e j n é pre d v á den í. Verejným predvádením 
TozumÍm pak obdobou práva tiskového (víz § 6 vl. návrhu zákona 
o tisku) jakoukoli činnost, kterou se vedome poskytuje vetšímu 
počtu osob možnost, aby prímým a současným poslechem iSeznaly 
obsah vysílaného projevu. Jen z duvodu vhodnosti bylo by účelné, 
!podobne jak to učinil vládnÍ návrh zákona o tisku, zmÍrniti du
sledky kvantitativní theorie, která je podkladem horejšího vyme
zení pojmu verejného predvádení, a vyloučiti z tohoto pojmu čin
nost, kterou se umožňuje poslech toliko osobám náležejícím k úz
kému rodinnému kruhu predvádejícÍho neh k osobám sdílejícím 
s jeho rodinou spoJečnou domácnost. Podotýkám, že tuto definici 
verejného predvádení prijala v podstate již vyhláška ministerstva 
pošt a telegrafu č. 23508-XI/33 o šírení zahraničních rozhlaso
vých programu v československu, uverejnená v úredním liste čes
koslovenské republiky z 22. dubna 1933. 

Co se týče .p odm í n e k tre stn o s t i, je podle § 7 tT. 
~ák. treba, aby u osoby odpovedné za trestný čin, spáchar.tý ob
saherri tiskorpisu byly splneny obecné ipodmínky trestnosti, zvlášte 
tedy, aby v souladu se stežejní zásadou odpovednosti za vinu byla 
tu ona forma viny, které vyžaduje k treS'tnosti skutková podstat~ 
príslušného trestného činu. Obtíže du kazu této podmínky trest
nosti ztežuj í neobyčej ne jej í praktické uplatnení. Tiskové právo 
sna'ží se temto obtížím čeliti tím~ že doplňuje sy,stém obecné trestní 
odpovednosti, odpovedností za tiskovou nedbalost. Ukládá určitým 
osobám bud' vubec nebo za určitých podmínek, povinnost dbáti 
toho, aby neby} vydán nebo roz,širován tiskopis, j ehož obsah zakládá 
skutkovou podstatu trestného činu. Aby pak bylo všeobecne znánio, 
které konkretní osobe ve složitém organismu výroby a vydání tis
kopisu je tato povinnost uložena, a aby tím bylo umožneno bez dal
šího pátrání ji pohnati k odpovednosti, ukládá tiskové právo výro~ci 
tiskopisu povinnost uvésti na tiskopise samém mezi tak zy. p?
vinnými údaji i jméno a bydlište osob spolupúsolbících pri vý~ 
robe a vydání tiskopisu a odpovedných . za ti'Skovou nedbalost. 
rĽato odpovednost bývá ukládána vydavateli, tiskari, u periodických 
tiskopisu odipovednému redaktoru, a konečne i rozširovateli. 

Preneseme-Ui tento myšlenkový postup na odJpovednostza 
projevy vysílané nebo rozširované rozhlasem, dospíváme k temto 
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zaverum: Organisace vysilání rozhlasu je úplne obdobná orga
nisaci výroby a vydání tiskopisu. Proto nelze se ani u rozhlasu spo
ko.jiti odpovedností púdIe obecných ustanovení trestních záko.nu 
a je nutno. systém této obecné odpovednosti doplniti od p o v e d
!Il o stí z a ned b a los t. Otázkou je toliko, v čem má spočívati 
povinnost, jejiž zanedbání má býti trestné, a komu má býti od
povednost za zanedbání této povinnosti uložena. 

Odpoveď na tuto otázku je pomerne jednoduchá, pokud j de 
o okruh osob spolupusobících pfi vysílání projevu. Spravedlivé 
a účelné je uložiti tuto odpovednoot osobe, která vysíJací stanici ať 
s povolením, či bez povolení drží. Skutečnost držení vysílacího zarÍ
zenÍ lze pomerne snadno zjistiti. Zároveň lze na osobe, která je 
v držení vysílacího zaŤÍzení, slušne žádarti, aby učinila opatrení 
nutná k tomu, aby bylo vyloučeno jeho zneužití. Není-li konce
sionár vysílacÍ stanice osobou fysickou, bude nutno, aby zrídil a 
úradu oznámil odpovedného zá!stupce. Ostatne ukládá již § 8 zák 
Čís. 9/1924 , společnostem práva obchodního, které chtejí nabýti 
povolení vyrábeti, prodávati, prechovávati nebo dovážeti z ciziny 
radiotelegrafní nebo radiotelefonní zarízení, povinnost zríditi zpu
sobilého zástupce ve smyslu živnostenského rádu. Právo zŤÍditi 

odpovedného zástupce neme!lo. by arci býti odpi'ráno ani koncesio
nári, který je osobou fysickou. ZŤÍzení odpovedného zá:stupce 
'melo by však mít i právní účinky teprve tehdy, až bude prísluš
nému úradu o~námen. Povinností odpovedné osoby bude dbáti toho., 
aby obsahem vysílaných projevu nehyl spáchán trestný čin. Ke 
splnení této povinnosti náleží predev'ším, aby odpovedná o.soba 
učinila dostatečná opatrení, aby vysílacího. zarízení nemohlo býti 
užito k vysílání bez jejího vedomí nebo proti její vuli, a aby pred 
vY'sHáním: projevu jinými osobami presvedčilIa se o jejich obsahu 
a vylo.učila z nich ty, jichž obsah ern by byl spáchán trestný čin. ' 

Tím však by nebyla j ešte povinná péče vyčerpána. Na rozdíl od 
tisku je možno zneužíti vysílacího. zaŤÍzení tím zpúsobem, že osoba 
prednášející projev do mikro fon u teprve pri vlastním vysílání 
uči~í projev, jehož obsah nemohl býti dŤÍve znám a zkoumán. Proto 
je treba, aby odpovedná osoba i samo vysílání Isledovala a prerušila 
je ihned, jakmile lze seznati, že vysílaný projev zakládá skutkovou 
;podstatu trestného činu. 

'Mohlo by se zdáti zbytečným ukládati držite1i vysílacího ' za-
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r ízení trestní odpovednosIt za zanedbání p'Ovinné péče tehdy, když 
je známa nebo jím oznámena nekterá jiná DSDba, pr'Oti k,teré lze 
uplatniti ihned trestní odpovednost podle obecných. ustan'Ovení 
trestního zákona, zejména tedy když lze uplatniti trestní 'Odpo
vednost proti puvodci projevu nebo proti osobe, která jej do vysí
lacího zafízení pfednesla. Z týchž dôvodu, ze kterých jsem se vy
slovil proti omezení okruhu osob odpo vedných podle O'becných 
ustanovení, nemohu se ani zde vyslO'viti pro takové O'mezeníod
povednosti držitele vysHacího zafízení za nedba~ost. I zde mám 
za to, že účelem trestní O'dpavednosti za nedbalo st není j en snaha 
umožniti vždy subjektivní stíhání aspoň jedné osoby, nýbrž také 
snaha uložením zvýšené péče určité osobe zmenšiti nebezpečí, že 
bude vy-sílán pr oj ev trestného O'bsahu. 

Choulos-tivejší je již otázka, lze-li spravedlive uložiti odpo
vednost za nedbalO's't ta~ké rozširovateli vysílaného proj evu, tedy 
'Osobe, která pomocí pfijímacího zafízení vedome umožňuje pfímý 
a současný poslech vetšímu počtu jiných osO'b, a v čem má u roz
šifovatele zMežeti povinná péče, jejíž zanedbání by byl o trestné. 
Rozšifovati t. j. vefejne pfedvádeti vysHaný prO'jev muže buď 
držitel -prijímacího zarízení sám neho jiná osoba, s vedomím nebú 
bez vedomí drži-tele, po pfípade i proti jeho vUli. Na držiteli vysílací 
sta~ice jsme požadovali pfedevším, aby učinil dostatečná O'patfení, 
aby vysnací shmice nem'ohlo bý,ti užito bez jeho vedomí nebo proti 
jeho vUli. Mám za to, že požadovarti totéž obdO'bne na držiteli pfi
jímací stanice by nebylo ani slušné, ani nutné, uvážíme-li jednak 
ohromné roz·šírení pfijímacích 'Stanic, jednak verejný zájem na 
jejich co nejvffi;ším rozšírení, kterýžto 'zájem sluší rozhodne klás ti 
!Výše než záj ern na uplatnení odpovednosti za predvádení proj evu 
trestného obsahu. Bylo by se jÍ-ste právem Dbávati, že ulO'žením 
povinné péče príliš velkého rozsah u by se rozšírení prij ímacích 
stanic brzdilo. Rovnež tak nelze ani drži teli stanice, ani j iným roz-· 
širovatelUm uložiti povinnost, aby pred verejným predvádením 
se presvedčili o obsahu predvádeného projevu. Proste proto, že 
~do verejne projev predvádí, dovídá se o jeho obsahu zpravidla 
teprve pri predvádení samém a nemá ani možnosti o jeho obsahu 
se dfíve p:fesvedčiti. Krome toho treba uvážiti, že rO'zširovatel pro
j evu spO'léhá, a aspoň pokud j de o predvádení proj evu vy.sílaných 
domácími povolenými stanicemi" práv ern spoléhati muže' na to, 
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že již osoba odpovedná za nedbalost pfi vysílání vynaložila povin
nou péči, aby nebyl vysílán projev trestného obsahu. Pres to mám 
za to, 'že ani rozširovatele, ať je jím držitel stanice sám nebo jiná 
osoba, nebude možno úplne zbaviti odpovednosti za nedbalost, 
neboť pak by nebylo prakticky možno zameziti verejné predvádení 
lľozhlasu vysílaného stanicemi, které povolení k vysílání nemajf 
nebo - j ako stanice cizí - ho ani nepo1trebuj Í. Osoby odpovedné 
za vysílání nebude v techto prípadech zpravidla možno zjistiti 
nebo postaviti pred zdejší soud. Proto je nutné uloiiti aspoň 

v tech to prípadech rozširovateli i odpovednost za nedbalost. Sta
čilo by však omeziti ji na zanedbání povinnosti pferušiti verejné 
predvádení projevu vysílaného stanicí ciZÍ nebo stanicí, o níž 
rozširovatel bezpečne neví, 'že je koncesovanou stanici domácí, 
ihned, j,akmile l'ze seznati,že vysHaný proj ev zakládá skutkovou 
podstatu trestného <Činu . 

Práve proti v y s í l a c í m s t a nic í m c i zím je obrana 
značne ztížena. Nejen 'pro obtíže spojené s uplatnením subjektivní 
trestní odpovednosti, nýbrž i proto, že také preventivnÍ prostfedky, 
alspoň právní, jsou tu povahou veci témer vyloučeny. VysHaný pro
jev není poután na fysický substrát, nelze jej zabaviti nebo za
meziti jeho príjem a poslech na zdejším územÍ. A:spoň částečnou 
obranu mohly by však - opet obdobou zákazu rozširování tisko
pisu vydaných v cizine - poskytnouti administrativní, verej ne 
vyhlášené preventivní zákazy verejného predvádení rozhlasu vysí
laného určitou cizí stanicí nebo nekterou částí jeho poradu. 

Temito úvahami nejsou vyčerpány všechny otázky, které se 
mohou vyskytnouti pfi posuzování trestných činu spáchaných roz
hlalsem. Zbývají i dUležité otázky práva procesního, j ako otázka 
místní a vecné príslušnosti ke stíhání. Predchoúmi úvahami chtel 
jsem jen naznačiti cestu, jakou by bJ7110 po:stupovati i pfi jejich 
rešenÍ. Toliko jedné dUležité otáz\ky chtel bych se ješte dotknouti. 
Jak známo, jsou nekteré činy trestné jen tehdy, když byly spáchá
ny obsahem tiskopisu, u jiných je tato okolnost duvodem vyšší 
kvalifikace trestného činu nebo vyšší trestní sazby. Tato zvláštní 
ustanovení bývají oduvodňována zvýšenou publicitou, jaké se 
dostává proj evu pri rozšírení tiskem, a vetším ohrožením chráne
ného právního startku, které je toho následkem. Jak již bylo rečeno, 
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je publicita, jíž se dostává projevu vysí1áním rozhlasem, aspoň 
stejne významná. Bylo by proto dusledným stanoviti, že otázky 
trestnosrti,kvaílifikace a míry trestu posuzují se u činu spáchaného 
rozhlasem ipodle ustanovení o témže činu spáchaném obsahem 
Uskopisu. 




