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JOSEF HAVL1CEK: 

Trestní právo a státní formy. 

Naše trestní právo jest jako všeckú právú výsledkem tisíci
letého vývoj e. Tak j ako večný proud času menil a mení vše, co 
jest lidské, jazyk národu, jejich nábožens'tví, jejich názory spo
lečens'ké a mTavní, tak ustaviČlIle vytvárel a pretváreI obsah a 
rozsah trestního práva, t. j. ony predpisy, jimiž porušení práv
ního rádu bylo stíháno trestem. Sledujeme-li dejiny trestního 
práva, podivíme se klikaté ceste, jí,ž prošlo : úd soukromé a krevní 
IDISty, od prvku náboženského us,mírení, pres pokutu danou po
stiženému, pres fredum, v nemž j iž jest ,zárodek verej ného 
trestu, až do nynejší ryze 'Verejné povahy tre'stu. Zdá se nám 
nyní ne.pochopitelný'm, 'že po dlouhá ,staletŕ osoba, postižená trest
ným čin ern, uvlatňovala proti obžalovanému toliko ,soukrorné 
právo na trest hrdelní 'či telesný. Ješte v ' trestníro práviU\ Jusťini- ' 

an01Ve, ba i v zemis:kých a mesit'ských právech stredoveku jest trest 
zále'žitostí verejnou i soukromou zároveň. Teprve vliv kanolIltÍekého 
práva a vzmáhající se státní moc stále vke protlačujÍ verejnou 
povahu trestu, až posléze státní moc úplne se zmocňuje trest
ního práva. V tomto vývojovém ,stupni za;číná i forma, jí-ž státní 
moc jest organÍ'sována, 'značnoU! merou 'spoluureovati obsah trest
ní-ch ustanovení, jinými slovy, každá státní forma vybavuje 
množství zájmu, jež jsou jí 'zvIášte blízké, zvýšenou ochranou 
trestní. Macchiavelli ve svém IPrinciille nahradil Aristotelovo trojí ' 
delení státních fOTem delenim dvojím, postaviv proti monarchii 
(principátu) republiku, deleni toto pak v podstate ovládlo po,zdej
šÍ nauku státní. J:a;ký tedy byl a jest vliv státní formy 'monar
chické a republikáns'ké na trestní právo? 

Prede,m nutno vycházeti z toho, že zlákl1adní myšlenky etické, . 
vtelené v tre-stní právo, daly tomuto p-rávu jÍ'ž v nejstarších do- ' 
bách uTči'tý obsah, j ehož podstata se postupem veku menila jen 
málo, jaikési pevné jádro, žele!zný 'záJklad, »eisermer Bestand«, jak 
to prípadne nazvlal C. StoOSIS.1 ) Jiiž trestní zákon Hammura:biho 

l ) C. Stooss, Lehrbuch des Strafrechtes, Wien 1912', str. 19. 
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(2250 r. pred Kristem) chrání telo a život, s'vobodu a čest, rodinu 
a jmení, tedy nejduležitejši ,statky, s nimi,ž se -setkáváme .pozdéji 
ve všech trestnich zákonech, nech ť byly vydány -z,a jakékoli 
formy státní. Ony zvláštní zájmy, na jejichž zvýšené ochTane 
záleželo monarchické státní forme, leží mimo tento !železný 'zá
klad trestní-hú zákona. Je'St t'O predevšÍm posvátnost, nedotknu
telnost a neodpovednost osoby monarch:ovy. Panovník, jenž sám 
by;! vyňwt 'z trestnímúci státná:, požíval nej vyšší její ochrany. Není 
bez zaj ímavosti, 'že crimen majestatis, j ak se j eví v púvodní po
dúbe, nebylO' urážkou jednotliv-ce, nýbrž urážkou majestátu fím-
ského lidu, 'teprve Tiberiusz neho vytvúril ;pojem 'zcela nový, 
urážku osoby Caesarovy. :äímský principát stal sezákladem 
evropských království, stejne jako spojoval Augustus ve svých 
rukou nejdúležitejšÍ státnr úrady, hyl i pozdejší absolutní panov
ník vých'Odi'skem všech státnkh funkcí. Proto jaký koli ú tok na 
jeho 'život, 'česi a vážnost stál pod nejte'žší hrozbO'u tre'Stní. Uráž
ka veličenstva splývala v :absolutních 'monarchií ch v jedno s vele
zradou. Constitutio Criminali'S Theresiana (176'9) znala v čl. 

61 toliko jedinou 'skutkovou podstatu, crimen laesae 'majestatis 
et perduellioni!s. Témuž privilegovanému postavení ,tešila se osoba 
panovnílkova i v konstitučníd}l monarchif.ch. Až do 28. 10. 1918 
moh se v 'Oblasti trestníhozákona !z roku H~5~ dopustiti vele
zrady podle § ,518 a tr.z. každý, »kdo neco podnikl, čím by osoba 
cisarova byla poškozena neh ohrožena na tele, zdraví aneb svo
bO'de«. Shodne kvalifikoval trestní zákon čl. VIl878 v oblasti 
sloven.ské útoky na telesnou integritu královu (§ 12,6). Porušení 
úcty k císafi určitými projevy v -zákone' vypočtenými bylú zlo
činem urážky veli'čenstva (§ 63 tr. z. 18152) a jak nesmirne-byla 
tatO' skutk'Ová podstata rozširo:vána, ú tom podavá dôkaz -rozhod
nutí videňského kasačníhú 'Soudu, dIe nehož byly urážkou veli
čenstva i hanlivé výroky o jubilejní' medaili, pronesené s ohlede'ill 
na cisarský akt propujčovací. Trestní zákon čl. V /10878 uprwvil 
urážku krále co prečin ('§ 1140.). Podnecováni k 'Opovržení a k ne
návisti proti osobe cisarove bylo podle §6'5 a tr. -z. ,z H~52 zlo
črnem rušení verejného pokoje. Monarchie však se nespokojila 
zvláštní ochran'Ou cti a vážnosti CÍ'sarovy, nýbrž trestala jako 
zločin i urážku členu cisarské rodiny (§ 64 tr. z. z 1852), judi
katura pak toto ustanovení V'ztahovala nej-en na členy živé, ale 
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i na dávno mr,tvé, ba i v útocích na: cí'Sare Rudo/Ifa Habsburslkého 
cDpredka dynastie byl shledán tento zločin. Jest samozrejmo, že 
i vladarská práva panovnŕkova byla nadmíru cenným objektem 
<?chranným a j.akýkoli útok na ne byl již velezr.adou. (\§ 518a tr. z. 
1185'2, § 126 čl. V /11878.) Císarství jako vládní forma i jako jed
notný 'Státní svazek či 'Obvod zemí bylo rovnež chráneno tre'St
nim ustanovením o velezrade (§ BBb, c, tr. z. 18:52), podnecování 
k opovržení a k nená'Visti prDti ni'm bylo dIe § 65a téhO'Ž zák Dna 
zločinem rušení verejného pokoje. Stačí poukáz,ati na nekoneč
nou šíri -skutkové podstaty -velezrady, na O'nDmonstrDsní »kdo 
neco podnikne«, aby z toho vyniklo, s jakDu bezohledností mon
archie sahala PD tak ostrém nástrO'ji :sebeDhrany, jakým jest 
trestní právo. Je1žto v osobe panovnikove 'se sbíhaly všechny 
funkce státní, dostalo se jejich vykonavatelôm v po6átku vývoje 
zvýšené trestní 'Ochrany proto., 'že byli služehníky .panovníkovými 
(viz 'Ochranu cí'sa~ské armády, cíls,arského loďstva, c. a k. aneb 
c. k. úradu). S monarchickou myšlenkou sourviselo i zvláštní 
trestne právní postavení nekterých stavu, na pr. dustDjníku jako 
z'Vláštních ochráncu a .podpDrovatelu monarchického systému. 
Užili-li dustojníci proti útok um na ,svoji čest príslušných ~braní, 

byl o to zvláštní polehčujicí okolností po pr. dokO'nce duvodem ru
škim tres-most (§ 114 lit. d VDj. tr. z.) . VedIe techto výsadnkh 
ochranných predmetu, jež prímO" souvisely sestátni formDu, mu
ieme v trestnkh zákDnech monarchický,ch obdo'bí zjistiti veliký 
okruh chránených zájmu, jež, ať prímo či neprímo, s;loužily pod
pore monarchie-ké myšlenky a jichž si proto monarchie zvlášte 
vážila. Lre pripusti,ti,ž,e na vyt)71čení' techto zájmu mely vliv 
i určité spO'lečenské názory a určitá kultu:rni úroveň, O'hoji 'však 
bylO' s monarchii úzce spiato. PanO'vnki DdvozO'vali svoj i moc od 
Boha a byli protO' nemilosrdni v trestání náboženských prečinu. 

Theresiana trestala slmrtí rouhání se Bohu, nehDť Dno jest »das 
erste und ärgste Laster«, rouháním byla jí i krivá prisaha. Ješte 
osvícený J oseť II. rozhodl, aby rDuháni se Bohu bylo vyšetro
vánD criminaliter, rouhače však bylO' miti za blázna či O'pilého 
člove'ka a jako takový mel býti až dO' s;vého pO'lepšení zavren 
a ulO'žena mu težká práce s PO'Cty. lPfísnými' tresIty bylO' sUženo 
smÍšenÍ se s neverci, rozšifu'vání nevery ,značne rO'zší'r-ena ochra
na uče-ní,zvyku a zarízení církvi aneb náboženských společností 
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zákonemuznaných. Vliv náboženský jest patrný i ve zvysené 
trestnosti pohlavních deliktu. Konstituční monarchie byla ochrán
kyní '8oukromo'kapitalistického rádu a proto i právní pojem vlast
rl!ctví se octl pod s;pecielní sankcí trestní. (Kasačni soud ve Vídni 
spatfoval ve výrockh, prones.ených na sociálne-demokratieké 
schuzI na téma »Kresťanství a socialismus« pokus, aby byly 
zviklány právní poj,my vlastnictví.) Pokud jde o právni postavení 
jednotlivého státního občana, tu byl tento v absolutnímonarchii 
bez ochrany vydán státní 'll10ei, teprve v konstituční monarchii 
mely InU dekla-race obecných práv státních občanu, pojaté formou 
vÍ1ce méne s'lavnosltní' dn ústa'Vních Hstin, z'abe:zpečovati ohlast 
~vohody. Trestní zákony, obzvlášte ony z doby novejší, stíhají 
si(~e porušení osobní svobody, práva domovního, tajemství dopis
ního a telegrafního verejným úredníkem, všechny tyto trestní 
pI'edpisy stávají se však málo praktickými, naproti tomu garan
tovaná osobní práva obč!aIDova mohl'a býti a skutečne by[a ome
zena zákony, jež vytvo:ľily množ1ství nových skutkových podsItat. 
Fonékud lepší bylo trestne právní postavení občana, povolaného 
v l \ onstituční 'monarchii k tomu, aby jako z'volený predstavitel 
~idu bral podil na zákonodárství a kontrole správy. Ne,méla-li 
konstituce zusttati pouze na pa'Díre, nezbylo, než členy zákonodár- 
n:ích sboru zbaviti odpovednosti trestní, když šlo o hlasování a 
vSTľoky jich u výkonu povolání. Jak rozdílne však trestní právo 
konstituční monarchie pohliželo na oba ústavní činitele, vychází 
z r.la1ého príkladu: slovní urážka císare byla podle trestního zá
kena 1852 zločinem, slovní urážka fí.šské rady aneb zemského 
SllPlľ1'1l pouhým prestupkem podle čl. V zák.č. 8/63. Bylo by 
vel,mi poučmé, stopovati vIiv monarchické státní fm"my _ po celé 
obla'sti trestního zákona, leč presahov~lo by to úzký rámec tohoto 
pojcllnání. Z horej-šího stručného náčrtu jest zrejmo,- jak mon ar
chit~ všech dob vehni vydatne a beze s'krupulí uŽÍvaly tre'stního 
prúva k udržení monarchické myšlenky a státního a spole;čen

ského ,porádku. Jestli se pres,to neudržely, plyne z toho jakD po
naučení, 'že i trestní právo lnusí pozbýti veškeTé 'Své moci tam, 
kde se rO'zchází s mravním presvedčenŕm vetšiny O'byvatelstva. 

V repubIice nej vyšší státní moc vychází z lidu. Pomineme 
forrnu republiky aristokratické a ihned obrátíme svuj z.retel 
k typu dnes vládnondmu, krepublice demokrati'cké. V ní souhrn 
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občanu politicky oprávnených Iná účast na výkonu státní, ,moci 
bud' primo (dem'okracie p:fírlná, bezprostrední), aneb nepfí:mo 
prO'strednictvim volených zástupcu (demokracie neprÍluá, be'žný 
její typ: parlam,entární). I v demokratické republice jest to 
trestní právo, které jest v prvé rade povoláno k tomu, aby s!Vý'mi 
predpisy zabezpe·čHo všech(lly politické právni statky,z nich 
pak predevšinl ústavu jako základ organis-ace státní. V moder
ních de.mokracií:ch jest proto deIuokraticko-re:puhlikánská forma 
státu mimorádnedUležitým právnim statkem; jemuž 'se 'musí 
dostati trestní ochrany nej en pred porušenÍ-m, nýbrž i pred ohro
·ženi-m. Z toho dúvodu zaujímá nejintensivnejší' útok proti zákla
d um státnim, velezrada, byť vetšinou pod j inýnl' názv ern, i v 1'e
publikánský·ch trestnich zákonídch :prvé m,isto 'mezi politickými 
delikty. Její konstrukce bývá ovšem daleko presnejší než za 
monarchického režimu, osoba pano~nílko'va z ní, vypadla, nej de j iž 
o chránený 'záj ern j ednotli'vcu!V, nýbrž o společný nejvyšší záj ern 
celku. Ji'ž rímská republika trestala v -crÍ'men verduellionis ote
vfený či skrytý útok na svrchoVianost rím,s'ké 'lidové vule. Trestní 
ochrana ústavních norem byla hy však nedostatečná, kdyby ne
platila i tem, kteríi na ·základe ústavy byli povoláni k význačný'm 

státním funkcím. činitele ty;to, presidenty republiky, predsedy 
nebo členy vlády, predsedyzákonodárných sboru, nu1tno chrániti 
t ínl spíše, ježto .práve oni pri vzáje.mné revnivO'sti skupin a s,tran 
j sou nejvíce vy-dáni nebezpečí útoku. F,roto repuhlikánské tre'st
ní ~zákony plným :prá vemzahrnuj i mezi :politické právní statky 
i telesnou integritu techto činitelu, stíhajíce jakýkoli útok na ni 
zvýšenýrfli tresty. Byla nadhozena otázka, Iná-li se temto vý
značným 'činitelúm do:stati zvláštní ochrany ;pred útoky na jejich 
,čest. Otáz'ce té nutno prisvedčiti vzhledem k nadmí'ruexpono
vanému jich postavenÍ' a k rozvášnení politického života, vždyf 
útoky na jej ich čest, jež naIrnloze nem'ají jiného účelu než roze .. 
štvání, .mohou otfásti durvero'U' nej širších vr'stev ve stát a v de
mokrati'Ckou myšlenku. Naproti tomu namí-taji jini, že takového 
zvláštního postaveni trestne právního by mohlo býti zneužíváno 
a muselo by vésti k omezeuJ! práva ,kritiky, které jest pilí,fenl 
každého demokratického státníhozľí'zení. Prot o nekteré trestní 
zákony pfiznávají zvýšenou ochranu pred urážkami všeho druhu 
pouze presidentu repupliky. 'o všech techto Sipecielne ochranných 

8 
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ustanoveních lze ríd tolik: ,čím vice ukáznená a uvedomelá bude 
demokracie, tím fídčeji' nastane nutnost, aiby na ochranu ústav
ních nore,m a ,činitelu zas'ahoval trestni !zákon. Z'ezvláštního po
stavení nekte,rých význačných 'Ú st av n ich anitelu v demokratické 
republice plJme, že i trestní jich 'Odpovednost mÍ1'že býti odchylne 
upravena, trestní odrpovednost presidenta republiky bývá na
mno-ze ,omezována na velezradu, trestní odpovednost 'členú vlády 
na prípad, že by se v oboru 'své úr'ední ,povinnosti dopustili úmysl
ného aneb hrube nedbalého porušení :ústavních aneb jiných zá
konu. Pokud jde 'o 'členyzákonodárných sboru, tu požívají' ti'to 
v de'mokratických republikách im,munity ve 'stejném rozsahu jako 
za 'monarchie. J'ežto v demokraciich jest lid zdrojem veškel'é 
moci, musi býti zabezpečen ve všech s'vých složkách, nechť jsou 
národnostní, rasové, náhoženské, bezkonfe,sní atd. Moderní stát 
dem'Okratický nesmí s'e dále uzavírati pokrokovým názorúffi spo
lečenským a mravnim, jeho snahou musí býti, aby nové názory 
byly vyj ádreny i v predpisech trestníhozákona. N ení možné, 
aby nekteré S'~utkové .podstaty, které byly výronem ·svetového 
náz'Oru pred nékolika sty lety, byly ztrnulým inventárem 'll1oder
ního trestního 'zákona. Demokratický 'státmá dále povinnost, aby 
priznal trestní och[,Mlu! i nov'Ýffi !Zájmfim, rpokuld .si toho 'zasluhuj} 
(na pr. právo sociálne slabých, právo pracovní, alimentační atd.). 
Lid jako nositel justiční výsosti má právo dožadovati se toho, 
aby byl v merítku daleko vetším ne'ž dríve pov'Oláván k účasti 
na trestním soudnictví (rozširení in'stituce porot a kmetských 
soudu) . Arci, prímočaré provedeni de'mokratickýchzásad naráží, 
v trestním právu ješie vÍúe než v jiných ohorech ,státního 'života, 
na mim'Orádné obUže, je'ž zvlášte .politická, sociální a národnostní 
struktura státu mÍ1'ž'e učinÍ'ti neprekonatelnými. IProto také se 
shledáváme v dem'Okracikh s'e zjevemzdánlive protidemokratic
kým, že kompetence porot 'se 'Zlúžuje a práve závažné delikty po
litícké jim bývají odnímány. Nékteri spi'sovatelé této skutečnosti 
dávaj i výraz, vyslovuj íce, že demokratická republika jest ideální 
typ, jenž ve skutečnosti nemúže býti nikdy realisován. 2

) Nelze 
zde do podrobnosti razebirati ,zvláštní hlediska a zvláštní povin
nosti, jež pro trest11íhozákonodáTce vyplývaj í z demokratické 

2) Weyr: Formy státní, 'Slovník ver. práva, str. 682. 
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státní formy. Bud' zde pDukázáno na .prednášku, již pronesl prof. 
Mirička :pfi své rektDrské instalaci dne 2. XII. 19i30.3

) Byť téma 
Její 'znÍ vš-eobecne »0 úkolech trestníhDzákonodárce«, prece její 
Dhs,ah jest prímD ideálni sme-rnic} iprD tre'stníh'O . zákDnodárce 
práve v dem'Okr.atické republice. 8kvelDU' formDu - prednáška 
se čte jakO' vytbrDušený elsisay - a 'v prehleidu dDkonaJle vysti1že
ném prDbi-rá vynikajicí uči,tel trestilíh'O práva úkDly tre'StníhD 
zákDnDdárce. 

PDkusiv se o' vyličení pDv~echTIých vztahu mezi státními fDr
mami a trestnim právem nechci a nes'mim pDminDuti vzáj·emného 
.pDmerU mezi trelstní!m. právem a určitDU form'Ou vládní, jež ,se 
leckdy šalebne .skrývá pod .plášteml repuhlikánským, t. j. diktatu
r DU. V diktatuÍ'e vládné určitá strana, s:kurpi'~a, vrstva, pDtlačujíc 
vše, CD stDjí mimO'. Máme pDdobné z.právy O' diktaturách v Rusku, 
v It alii , ve španelsku a nyní též v Nemecku. Jaký je vliv dikta
t ury na trestní právo? Pohlédneme na ruský priklad. Ruská fíj
nDvá rev'Oluce u~čila jako jediné kriterium pfi PDsiUlZováni trest
ných činu rev'Oluční SVedDmí a revDlučni právní vedDmí.4

) .sva
zDvý tresitnízákDn z3Jl. fíjna 1192/4, navaizuj íei na »SmeTni'ce 
t restní1hD práva 'z 12. prosinoe 1919« má naveskrz tfíidni ráz, usku
tečňuje prehodnocení Ddvekých hodnot. Tre'Stné činy, jež js'Ou 
prohlášeny za kontraTevolUičnÍ, j alko '8laJbotáJž, spekulace, úplatkár
,ství, pDdle pDslednfch zpráv i stávka, jsou trestány -smTtí, zatím 
cO' 'zavraždení j edn'Otli'Vce jest stiženo dočasným mírným' trestem. 
!Priklad ne'mecký neni O' nic lepši, ha 'spiš je'šté horší, uváži-li se, 
že jej dal národ »de!r Denker und Dichter«. Všichni j'Sm·e čet1i, 

j,ak odpovedrný čind.tel .Sltábní slavnostním zpusobem 'Se zfíkal de
m'Okracie, prO' ni'ž mel jen Dpovr.žení. Z ÍlIstane navždy vyhrazeno 
nemecké nadonáIní revoluci, ;že její VUdCDVé na odpDvedných stát
ních mí'stech si neprokryte lihDV ali , »že nej/soU' stiž·eni pfu,dSlUd
kem, Dbjektiv sein 'ZU' mu's'sen, a že se nedají omezDvati zákon
ným!i PDUty«. Jest to 'Okázalá .prihláška k barharství. A z časD
pisu m'Ohl se kaJždý :dočÍ/sti plno 'z,ahanlb.ujídch dokladu 'o tom, Jak 
trestní justice se dala do služeb naci'Onální diktatury. 'čet1i jlsme, 

3) Mifička: O úkolech trestního záJkonodárce. Právnik 19131, str. 1 násl. 
4) Ečer: Trestní zákonodárství v SISISR. Vest. čs. s'Po1ečn. pro prá vo 

trestní. Sv. VIU, str. 310. 
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že kterýsi muž, j enž nesrnekl pri hraní pí'sne Horst Wessel, byl 
pro hrubý nešvar odsouzen na tri mesíce. Tvrzení, ž'e v Berlíne 
byl židovský 'Občan smýkán po schodech, bylo jako nepravdivá 
GreueUtige potrestáno jednoročním vezením. Ale vrcholu bylo 
dosaženo teprve, kdy,ž strana, jež s,ama zvítezila bezuzdným te
rorem, prohláJsila 'za velezradu tvorení se nových stran aneb 
udržování stran 'starých. Na nemeckém príkladu vidí-me, jak jest 
to trapné, musÍ'-li trestní právo ,sloužiti dik!tature určité strany. 

Na konec se zastavme u !pomeru v česlmslovenské repuhlice. 
V ní stejne jako v jiných demokrati'C'kých státech jest ochrana 
vetšiny politický'ch rprávnÍch statku 'shrnuta ve zvláštním zákone 
na ochranu republiky 'z 1'9. hrezna 1923, č. >50 Sh. zák. a nar. 
Zev,ním podnetem k vydání zákona byl atentát na ministra Ra
šína~ Jest ješte v pameti, jak projednávání tohoto zákona v po
,slanecké snemovne dne 6. brezna 191213 bylo provázeno mohut
ným odporem nekterých stran. ,strany tyto ujišťovaly, že zákon 
naprosto 'zničí demokr.atické základy státu, že ve skU'tečnosti není 
ni'čím jiným, než zostr,ený,m terorem určitého pojetí státního, že 
z bezohledného ni,čení politického odpu.rce (sehonungslose Ab
schlachtung des Gegners) činf státní princip a 'že demokracie 
bude jím ranena do srdce. Zde se vidí: nejlépe, jak stranickopoli
tická agitace dovede nesimírne préháneti a zkreslovati. Nic 'z toho, 
co bylo tak hlaholne preapovídáno, se nestalo, nebyl to zákon na 
ochranu republiky, jenž zni'čil demokratické základy státu. Stačí, 
por,o;vnáme-li nynejší pomery s tím, ,co bylo pred pfevratem. Kde 
dríveza starého režimu byly ukládány t,resty na svobode Jedno
roční idelší, nastoup:i:ly tre'sty j edno.mesí,ční, pouze v te'ž'šÍch 
pfílpadech vicemesiční. Nalézací soudy, obávající se domnelé 
krivdy, leckdy zprošťovaly obžaloby i v takových p:fípadech, 
v nichž byl citeIné ďotčen státní zájem a teprve v opravném fí
zení mohla být i 'zjednána náprava. A prece se v)71skytly z vážné 
strany hlasy, jimž prak'se soudu se rzdála prí'snou. Milota5

) dovo
zuje, »že 'zákonodárce stál na principielním stanovisku, že občan 
je1st podle ústavy 'zás,adne svobodný a že nemúže býti ve sIVé poli
tické 'činnosti omezen vke ne'ž to ,zákon stanoví. Z toho nutno 
také vyvoditi jako inteľ'ipretační pravidlo pro zákon na ochranu 

5) Milota: Ochrana republiky, Slovník verejného práva čs., str. 1132. 
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republiky, že uSitanoveni jehO' se mají vykládati rest,riktivne. 
P roto též prakse, která .prezírá uvedené omezujicí klausule (na 
pr. v § 309/2, 11 Č. 1, 14 Č. ,5, poj,ern násilí v §I§ 1 a lO' cit ,zák.) 
a vykládá ustanoveni zákona ex.tensivne, ptÍ'čí se zrej-me vy
j ádreným intencÍ:m zákonodárcovým. Naopak prepínáním trestní 
represe na .poli tak choulostivém jako je poHti'Cké, v.zniká odpor 
proti zákonu a otfásá se i vÍ>ra v ne,stranlIlost soudu«. Mám za 
to, že výtky Milotovy nejsou od ťIrvodn eny. Kdo podrobne sleduje 
prak'si naJš~chsoudu V U'žírvání zákúlIl'a na oc.h:r.amu republiky, spiše 
zjistí mirnost ve vý,kladu zákona i v ukládáni trestu. Po mém 
soudu neobstojí ani ur,čité poukazy Milotovy. Jest 'správné, ž:e 
skutková podstata urážky presidenta republiky vyžaduje (druhý 
prílpad), aby obvinení .presidenta republiky bylo proneseno ve 
vedomí, že se tínl v á žne ohrozí jeho čest. Mohou býti obvinení 
presidenta, jež se ani v nejmenším nedotknou jeho vážnosti 
v kruzkh rozumných inteligentu, avšak v jrných kruzích by 
bezpochyby vážne ohrožovaly o-becn.áu vážnost presidentovu. Ani 
surové nebo štvavé hanobení republiky, národa, nebo národní 
menšiny, vytčené v § 14 -č. 5 zák. IČ. -5>0 / 23, není soudy vyklá
dáno na úkor 'Obžalovaných, naopa!k jest ji,sto, -že mnohé prípady, 
jež se vyfizují tolil~o správni cestou, mely by býti vlastne posu
z'Ovány co činy soudne trestné. Pokud pak jde o poje_m násilí 
v § 1 a 10 cit. 'zákO'na, tu .jeho pojem rozširuje sám zákon, 'za
hrnuje v § 3'9 -č. 1 do násilí i nebe~pečnou · vyhružku bezodklad
ným násilnýn1 činem. Zákon na ochranu repubHky byl prece vy
dán, aby politický stav v republice byl jim .účinne ch(ľánen. I Ne
mecko melo svuj Republikschutzgesetz a pfece prispel jen málo 
k ochrane republiky, neboť -mnozí soudcové smýšlení protirepu
blikáns-kého jej vykládali, -mírne rečeno, ve prospech obžalova
ných a nikoli ve prospech republiky. I u nás do-sp ely .pomery 
tak dale~o, že pl,atný zákon na ochranu republiky se ukáz-al málo 
účinným v nekterých svých ustanovení'ch. Není svohody, ~de není 
fádu . Znam-enite to vyjád:fil ministr Dr. Franke, že demokracie, 
jež se nedovede brániti, nezasluhuje, aby byla. 




