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(Ke stati univ. prof. Mifi,čky dešte s,J.ov,o k tli'skov·é novele s r. 1924,
č. 12. P. 0.«)

Má odpoveď nedall a panu pr-ofeso:ľu k takovému pfi nejmú~sím
neobvyklému zpuso.bu psaní príóny. Jen na tfi veci musím reagovati:
Pfedevším, proč inepripojova,J jse,m ve své odporvedi k jménu
pana univ. ,p rofes'o ra titulu. MysHm, že užíváním titulu ve vedeckých statkh odborÔujeme od prakse, která zavedena nyní témer
všeobec,ne ve vedecké hterature a 'Olpírá se také ,o usnesení moravské Právnické Jednoty, že vedečtí spiso'v atelé mají ve vedecký ch
spisech ,b ýti citováni jen j,m énem, bez titulu.
Chtel jsem ručiniti dobre, bohužel, neznal jsem názoru pana
profesora. Ostatne, my.S'lím, že nell ihost pana profesora nad vynecháním titulu pramení jeMe z nečeho jiného, z údivu nad OIPOvážl;ivostí ,p raktika odpovedeti, !jako by roveň rovni, na úsudek IUniversitního profesora, .který ,pokiládá za ne.s p.r ávný. NevJm, budu-H,
oplusN'v jUisUční shližbu, ješte psMi o tres:tním právu a l1éuskytne-Ii
se mi kdy p-fíležitO'st vysloviti odchylný názor od mínení nekteréno theoT,e tika. Stane-,li se to však, .p ak chci ' každému, kdo si
toho žádá, i ve vedeckém ,s pise dMi ,titulu treba nekolik, z toho co
mám za .s;p rávné, však nezadáJm nikdy nilče'ho a budu svuj náz'O'r
hájHi p,r oti komukoJiv, ovšem bez oso'b nk:h ná,jezdu sesmešňování
a urážek, jichž js,e m se nedopustil také ani ve své odpovedi a bez
pfemáhání zdržím se jich i dne.s.
Dr·uhá pQ,í~námka in f.orm'aIi týká se vJ'rtky, že mel jsem míti
(k vedecké statu!) povolení svého mi,n istra. Odpovídám na to, že
nH\ide jsem za jus.Hční s~'ľávtU nemluvil (ani o své úfední hodnosti
jls em se ne-zmfni:!) a mohl jls em s.kwtečuO'st, že ministerstvo pfi:bí:rá
fakticky pravidelne k legislatdvním pradm the,oretilky, konstatovati,
i když jsem sám sekIČIním šMem milJ.1i's ter.s tva slPlravedlnosti tak,
jak hltO skutečnO'st muže konstatovati každý jiný, komu je,s t známa.
PopfĽti ii nemohJ ani pan profeslo r Dr. Mdfiôka. Není tedy tfeba
na mne vo'lati pana m ini1stra.
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Proti , popouzenÍ theoretiku proti mne ,p ro posiední odstavec
mé odpovedi, poukazuji kmleČne na to, že jsem vylíčil ve tretím
odstavci své stati mimofádne teŽlké .pomery a krátkost doby, které
nepfipusti1y, aby zákon byl p.o vecné stránce jinak upraven, než se
stalo. Pos1ední odstavec mé odpovedi pak rozlišuje presne práci
theoretiku ve veci samé a práci na s,ty.listické lú prave a nelze tomu
odstavci v souvislosti s odstavoem tretím r,o zumeti jinak, než že
z a rl a n Ý c h ,p om. e r u by,I by pfibrání'm theoretťka mohl zákon
získa ti jen po Sltylistkké :stránce, .a t,o i jen ,te:hdy, kdy.by byl0 bývalo
na práci více času, na dukladné proprac,o vání po stránce theoretické a legisttcké pa~k, ,ž e času vubec neby:lo. Nikdy a nikde jsem
nepr-ohlásil theoretiky za dobré jen pro s,ty1istickou úpravu zákonu.
P,racoval js,e m také s nrmi a zejména i spanem profesorem Drem
Mifičkou v,ždy v plnéshode a odmHáJm takovou insinuad co nejrozhodnej.i, Že Ipráce, která hére zretel na všechny lú vahy the,oretické a na nejmenší detail nejen stYllistický, nýbrž i mluvnkiký,
trvá neobyčejne dlouho a neby.la pfi ta'k krátce terminovaném zákone myslite1na, když museli j,sme praoovati ve dne v noci, potvrdí každý, kdo se takových p1racÍ súčastnil a postup jeH-ch zná.
Tolik nemilým mi úvodem.
Ve veci samé replika mne uspokojuje. Dává Imi v nejvetší
části zapravdu. Zejména konstatuji, ,ž e pan 'P'rofesor Dr. Mifi.čka
nehájí více svého názoru, že zákon mel býti 'pojmenová'l1 jinak, na
pf. zákon o urážká'Ch tiskem, a že volhu titulupokládá nyní již
jen za vec osohního vkusu.
Vývody ,mé o ,potrebe sestaviti kmetský soad tak, aby do
neho, P'Totože soudí o urážkách na cti t i s k e m, byly pfivedeny
zkušenosti z nejruznejších oboru živo.tnkh, ·odborných, politických,
publicistických aj., jsou v replice bohu žel zcela zamlčeny. Myslím,
že není k to.illU mnoho treba, aby.chom poznaH, ž·e pfi výberu ze
seznamu služe·b ního, který sesestavuje .podle 'výsledku losování
porotcu, tyto záruky by napro·s to nebyly dány. Pan autor také
pfechází pres to, co jsem uvedI pro to, že je posky,t'l1uta 'm ožnost
širšího výberu, jak a v čem se muže osvedčovati činnost vyvole, ných kmetU a že nemohou tu proste rozhodovati čísla: dva proti
dve ma. O tom, jak ti dva kmeti mohou své zkušenosti praktické
uplatniti, není v ,r eplice ani slova. V tom je nedostatek repliky, neobíráť se práve jádrem mý·c h vývodu a drží se povrchu a výrazu,
jež lze, byť i tr,ochu l1ásHne, jinak vykládati. Slova o i'l1formaci
»ochotného « predsedy kimetského soudu nečtou se dobre ve stati,
jejíž autor sám vyšel lZ justiční .služby. Naši predsedové senátU
mají, bohudíky, dosti porozumení pro podá ní objektivního posudku.
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Že by na str. 3. kritiky pana profesora byl o obsaženo jen konstatování toho, že nMežitosti pfe:depsané pro úroveň laického elementu nesneso'll phrovnání s náležito.stmi požadovanými od pfísedíckh státního sOlu du a že nešlo panu pro.fesoru o žádnou výtku,
bylo podle užitých s/l ov rozhodne nejen mne, ale i jiným č,tenáfum
hodne pnchJllbné. Béfu na vedomí, že pan autoT pfipouští, že by
výtka ta nebyla správna.
Stejne .Z!ji š ť,ll!.Í i, 'ž e pan pro,fesoľ 'nev,idí nedostatku více v ustanovení, že do h'lavního seZllaJmu má býti 'p fijato tolik osob, aby
kmet neza,s edal zpravidla ča.steH než pťJtkrát do rnka. V tom se
'shodu,j,eme, lž e by byloO staólo dáti toO do provádedtho naŤízení.
MY1sHm, že pan autor proto pfipouští, že jsem mel pravdu ve
.svých vývodech o n~mo~nosti jeho vý:kladu, že by zákon byl c·h tél
fí ci, že 'kJmet není p o v ine n zasedati vke 'n e\ž pMkrát do roka.
Dnvoditl j:sem nemožnois t takové'ho výkJladu ze sluvka »zpravidla«.
Citace kontextu i s tímto sluvkem nedokazuje ješte, že panu autoru
výZ!nam tohoto sluvka i pfi doslo.v:né cit3!C~ neuše:l.

O tom, že

~cela neco jiného jest fízení pro urážky t,iskem a
prlQ 'llráJžku dinou neho pro delikt politiClký podle .zákona na
,o chranu repulbHky, jre st ZJbytečno pfäiš se šŕfiti. Čtenáf, kteTý chce
roZ!U'mMi, porozumel, proč zá:konodárcové rozlišují a jinak posuzují význam fízení jednoho a fÍ'zení druhého a proč tvorí zv,l áštní
prá vo pro urážky na cti tislk em, ja;k po strá'l1ce ,fnrmárlné, tak i co
do hmotného práva Gi .p.roč kone,čne ne·Lze hJre deti jen k Uži trestného
činu pfi stanovení .zál1uk 'p ro správné :rroZ!hodnutL Pan profesor Dr.
Mifirčka nechce ni,če'ho vedéti o Itom, že o ,m ífe S'vobody tisku rozhodujíd ohledy na stát momou pfiv,oditi rÍlJzuou výmeru tét'O svobody, Hnou pfi urráJžkáah na cti a jinou pfi trestní'Oh <Činech proti
zákonu na oohranu rep:Ulbli:ky. Tťillati se, 1)ro 1č pfi tiskový,c h urá,ž kách dúkaz pravdy neho .oduvndneného Ipf,esvedčení o pravdivosti
vyža.duje vke a :zkJušene}šírch soudcu nei pofi urálž:káoh jinJT'ch, zname.ná proOste pferhUž·e ti význam tisku. Nedovedu si vúbec pfedstaviti, jak1ze popfrati 110zdí~ mezi urá,ž kou na cti tiskem a urážkou,
kterou S'párcrha1la na pf. dedna s,ousedka na druhé, se kterou se
lJovadill a z malicherné :pfíčiny. Nemohu ovše'm také pochop.iti, jak
he z mého tv,nzení, že v p.rvní f3!de jde ne o trest a jeho výši,
ale o ochranu cti a dobré j:mé.no, dovozovat~, že záruky správného
posouzení dukazu ,mfl,jí pa;k býti stej-né pfi všech urážkách na cti.
TaJkov.ého logiClkého záverru bych činiti nemohlI. Pfi zanedbání povinné pé.če u zločinu a pfe.činu 'PorHtickýoh, jde také o svO'bodné
vrojevy mínení, avšak z to'ho, že stejná zál1uka fádného pro!z'koumá ní ved nepopfává se u teohto deHktu, nelze jeMe dovolZO'vati, že
není tO'ho tr~ba ani pfi urážkách tiskový·oh.

Ťízení
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Prání pana profesora, abych podal statistkká data o výsledcích prakti'ckého pOl]~ití zákona na pr. o tom, že použití f.í:zení
plat,n ého 'p.ro sborové soudy I. stolice nez.púsolb uje zavll ékání procesu, 'llemo1h u dnes ješ-te vyhoveti, proto'ž e podrobná staŤilstilka nebyla úredne vJnžádá'n a. Statistirka ta pOItvrdí alle moje tV1rzení bezpečne. Svedčí o tom ji,ž dnes výsledky zaznamenané dennÍmi listy.
Na1zývá-li repilika klI alSkkými duvody uvá'dené pif·oti výtce,
preč prestupek tiskové ,n edbalosti nebyl sveren samo-soudci u sborového soudu a vyfírzení odvO'lání z rozsudku samo's·oud·covského
senátu kmetskému, poukazuH proti tomu na to, že každý prakticiký
právník ví, proč není v zákonodár,s tvÍ sledována myšlenka doporučená panem pr,ofesorem, dávati opravný prostfedek z rozhodnutí
samosoudce se·n átu téhož soudu a že jest v tom podstatný rozdn,
j,e sthž·e záruka 'bezpôčného rozsuzování z,jedná se pro všec·h ny
prípady a nejen 'p ro 'P'rí'pady opravného prO'sŤ'fedk'll. Každá zá'fuka
daná opravným prosffedkum je 'prý obmez·e na na prípady, v nkhž
se opravného prostfed:ku užije. Ano, ale práve proto mlu sí býti
zjednána také zár'u ka i pro ro,zhodování v I. stoUci pro teln prípad,
kdy op ra v'l1ého prostfedku . by u!Žito- nebylo.
Repliika znovu se vrací k výke, ,že ~práva ÚStaV!1e právního
výboru poslanecké sne.movny, počítá melzi ustanovení, k,t erými má
se urychlirti rízení, také ustanovení §§ 8. a 10. Replika dobre ví, že
zpráva zde srovnává výsledekpodle nové zákonné úpravy ' s výsledkem podle drívejšfho stavu, že jindy ne~el odpovedný redal<!tor
žádné !huty pr·o jmenování autora a že to vedlo k uhýbání se pr á vii ,
když ôbvinený tep rve 'u hlav1nílh o pre1íčení, treba ;k olikátého, tvrdil,
ž,e ôlá'llek nepsal on, nýbrž nekd'o jiný. Replika také ví, že prípravné
rízení se táhlo stáile nove nabílzenými dukazy tfebapo nekolik ,l et
a že nyní je provedena koncentrace podle § 10. Objekti vní kriItilk a
by .musela pr.oto zníti jinak, musela by uzna ti, že ustanovení §§ 8.
alO. prispívá k uryclh lení rízení a že jest jen co JitO'vati, že nemohli
jsme jíti ješte dále.
Argument, že složení porotních soudu je také odlišné od s'l oženÍ
soudu pravidelného a že prece jsou príslušné poroty ,t aké pro ko'llkurující trestné činy, kt'mé by jina:k ná'l elž eJy pred sborové SOJu dy
I. stolice a pr'e d o.kresní soudy, 'mne ni~a,I( inepresvedčil, ·proto:Že
o této atrakčnÍ moci porotních soudu je v zákone zvláštní us.t anovení v § 56. odst. 2. tr. r. Z toho, že takového ustanovení o atrakční
moci soudu kmet's:kého není, 'llz e soudrN, že kmet'S1ký sOllld této
atrakční mod nemá, ·p .rotože jinak by to by,I zákon výslovne vyjádrH, ja:lm to učinil u soudu porO'tnkh. O nedaikém pová~Hvém poldesku proti jednomu z nejduležite}ších pravidei umení zákolHodá'rného lze proto steží Imluviti.
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Podle názoru pana autora mel by býti redaktor v prípade

§ 5. beztrestným i tehdy, kdyiby jlmenova'l puvo'd ce nestihatelného,
na pr. takového, jenž zemrei apocl. Domnívám se, že Národní
shromaždení neprijallo vedome taikového ustanovell1Í. Bylo by tím
otevrelo vrátka všem mo'ž,nÝm výlm luvám na neboJžtí:ky a odpovednost byla by se tím sn1žiJa.
Konstatuji, že pa'n profesnr Mihč'ka nemluví vke o ~bytečnosti
ustanovení § 12. a pouka:zuj,e Ij~ž jen na to, že je to v ro~po'ľu s myŠilenk,ou § 28. odst. 3., kdy zavedením tréstního fizení pro:ti kterékoli o,s obe odpovedné zastaV1uj,e se beh lihuty žall obní proti os1:atním.
Bylo vyloženo již dríve, ,pr,a,č k takovému ustanovení došlo a pan
prnfesor jiných ná'm itek proti tom'u nepodal. BY1la..Jli tu vyUčená
nutnost, pa'k musely ustouip'iti ohiledy na zá's adu všeobecnou. Je to
proste výjimka ze záls ady dOlbre oduvodnena.
Po.kud jde o § 27., mí'ní pan autnr repHky, že by'lo llipravi1:i
normu ,beJz oihll edu na vý,jimečné prípady, že ,b y odpolv edný redaktor
iled.na'l bez dohody nebo p'r oJti vuli vy'dava,t ele. Myslím, že zákonodároové uká:zah tu nutný s mYSlI pro novinárls kou čest a že proto
pa!l11atovah i na tent,o prípad a nemohli bráti ohled na to, zda-li se
tím ;žalobní právo rozštepí nebo nic. Prá ve 'n a takových prípadech
je videti podstatný rozdľl na'ZÍ'rání ryze theoretického od pOjÍ'mání
veci právními praMiky a žu:r'naIHsty.
Z'da-1i maže nebo ne:mÍlJže bÝ,ti odpO'vedný redaktolr svého mí's ta
zbaven, je 'otázkou smloiUvy a jeho ols ohní statlečnosti.
Že by s,e nedal začátek rnz§iiíování ti.skopisu zjistiti, nemyslím.
Dukaz, kdy vy§la zpráva podle § 27., nebude tedy žádnou probatio
diabnHca. Nemohu také souhlasiti s náz'orem, že § 8. mel se V'ztahovati j 'n a z.JoiČ'Ín utrlhání na c1:i(dríve VYlSIlovil pan autor v tom
ohledu pochybnost, nevšiml1luv si slO'v »pro ,prečin«). Jlmenování
autora má ovšem význam v pNpadech §§ 1. a 5., avšak zdá se mi
zcela pochopitelné, že nebylo uz'náno za Vlhodné, polehčení poskytovaIné jinak jm,e nováním auto.ra dáti i pr,o ten prípad, že byl sp áchán zloón. Má tu význam rúznost tí hy provinení.
~by se státní zást'Ulpce pri , ~I.očinu u±rhání na cti melI dohadovati
o smír a sám žádall o smí,fné jednání, Mo by snad 'príHš dctleko. Jemu
na smíru záležeti nebude, ovšem ale obvinenému a ten to prá vo má.

Ustanovení § 1,2. sialo se, jak zäišťujte zpráva ústa'v ne právního
výboflu se:nátu, ptO'to, a,by by;! ,zamezen zlozvyk ža11'Olbcu podati žalobu v tak'ové dobe, kdy ohžalovaný k tomu ji:ž práva nemá. Očel
je tedy jiný, než sdudí pan wutor repliky. NeiPochybH'ji však ,o tom,
že i když ne hned z p,nčátku, prece behem dalšího fLzeni bude míti
soud vzájemné žaloby současne pred sebou.
389

Ohledne výtek činených zákonu na ochranu repuhliky odvolá. vám se jen 'n a judikatunu Nejvyššího soudu. Jest doklade'm nad jiné
výmluv,ný'm, na jaké obtílžle naráJží U'žívánÍ tolhoto .zákona. Srovná!l1í v~T v,odu repHky s puvodnÍm článkem 'p ana profes oIra Mifičky ukáJže č tenáfÍlím, v čem pan profeso'r dfírve videl va.dy a nyní
jich vÍCe nevidí, v čem si ne/s práv/ne vykládal Iz ákon a nyní Ll'znává
j'iný výklad za správný; já to podr.arbneji vyk1láda,ti nebudu . Pan
profesorpfiznává) že zákonodárným činHelum nálle ží zásluhu,
že se podafiilo Zlle:pšiti oduanu di a nf-chce zmenšovati jeHoh zásluhy. To mne nelj víoe te'ší, i když snad podle ná'zoJu pana profesora nepa't fím ani mezi ty, ktefí p[i:slp elli k tOilTW hfir\r11'0U nedskrovnejší (IStr. 363). Nep,festa'l1'u z toho težitipres to, oo zllé-ho se
na puvodC'e tO'ho.to zákona a vstatích pana profesora obzvlášte na
mne snes.Jo. VÝlSlledek dodlený poHtiky a tpra,k,t ickýnli právníky
má pro stát mnohem vetší cenu, než ony pa'ne.m profe~oľem zaznamenané snahy the01'etiku, kterí se po celá desí ti/l etí marine snažili
o lepší ochranu cti p,r oti útO'kúm hslku. Že bychom .by,Ji meli u nás
propr'o salz ení tis'ko'Vé novely 'l1eda:kou lepší sHuaci par,l am'e'l1'tárnf
než meli oni v pa'r lamentu rakoUiském, lze vyvrá1iti s'n adno poukaze.m na težké boje v snemovnáloh i mimo ne, jež po.rady a usnášenÍ
se o tomto záko'ne prolVáze1ly.

Dr. Jaromk

Sedláček,
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Nemusíme v dalším zabývati se problémem valorisačním, neboť nám
neide o to, do jaké míry má býti ver it el pri poklesu meny chránen. Nám
jde v tomto pojednání práve o problém, jak má zápujčka zustati nedotčena
poklesem meny a jde tudíž jen o osvetlení duležitosti stabilisace zápu j ček
i pro prípad znehodnocení meny. Nekolik následujících ·rádek bude protó
rázu zcela referuiícího.
Inflace jako každá zákerná nemoc začíná zcela nevinne, ba zprvu
vzbuzuje zcela príjemné pocity, rozmnožení príjmu a tím zdánlivé stou páni
blahobytu. Ale predmet, t. i. peníze octly se na naklonené rovine a tu
počíná zrychlený pohyb znehodnocování. Abstraktní hodnota penez klesá,
stát, jenž znehodnocuje menu, aby tak ukládal dane obecenstvu, umožňuje
každému soukromému dlužníku, aby se vyrovnal legálním zpusobem se
svým veritelem . .
Sledujeme-li problem ten,to ve dvou klasických zemích inflace v Nemecku a Polsku, shJedáváme, jaká spousta byla zpu sobena p. áve tím, že
ús porn é ka pitáľy byly professioná1ními d)u žníky vydrancovány. Infla,c e
byla v Nemecku zabájena 4. srpna 1914, lcdy zákony ze dne 2. snna 1914
(l-<'eichsgels etzblatt 1914, str. 326, 327) zavedena bYl.la ,nesmenitelnost bankovek Í'Íšsk:é banky. Narízením pak ze dne 28. zárí 1914 by'lo, stanoveno,
že ' všechny dluhy penežité, kontr,ahované v markové mene, jsou splatny
v papírových pe:nezÍc:h, t. j. bankovkách a státovká'ch. I když placení by 'o
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