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Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá rozborem právní situace týkající se mediální 

oblasti v období takzvané první republiky (říjen 1918 – září 1938). Pozornost je 

věnována zejména dvacátým létům 20. století z důvodu historických okolností dané 

doby. 

První část se zaměřuje na charakteristiku a teoretický rámec tehdejší právní a 

žurnalistické praxe, přičemž je zde kladen důraz nejen na upřesnění zákonů a vyhlášek, 

které měly bezprostřední dopad na novinářskou tvorbu, ale také na historický kontext, 

který výrazně ovlivnil charakter a směr tehdejších právních norem. Podstatnou část tvoří 

také srovnání současného a prvorepublikového pojetí práva, kdy se díky novému 

demokratickému uspořádání republiky poprvé v praxi střetla svoboda slova 

s osobnostními právy a politickými zájmy. 

Druhá část práce je zaměřena na praktické příklady a užití zákonů, vyhlášek a 

norem v praxi.  Na čtyřech vybraných soudních sporech je zde doloženo, jak probíhalo 

trestní řízení, které zločiny či přestupky byly nejčastější a jaké možnosti tehdejší právní 

rámce poskytovaly obžalobě i žalované straně. Příklady zastupují charakteristické spory 

dané doby včetně politického střetu, žaloby mezi jednotlivými redakcemi či žaloby 

soukromých osob týkající se utrhání na cti. Závěrečná tabulka přináší obraz toho, jak 

časté podobné soudní řízení byly a kdo se nejčastěji stával jejím účastníkem. 



Abstract

This essay deals with legal analysis of situation during the period of the First 

Republic, which takes from october 1918 to september 1938. The focus is concentrated 

for the twenties of 20th century because a lot of important laws came into being during 

this time. The first part of the essay is concentrated for characteristic and theoretical 

framework of the journalistic practice. The chief is constructed of comparison 

contemporery law with situation during the First Republic when freedom for speech 

conflicted with moral right and political interests. The second part of the essay describes 

the practise of the courts and how the separetes laws was asserted. This work describes 

four concrete examples which represent the most often penal or criminal trial 

proceedings. The final summary sheet bring comprehensive view of percent occurence 

of these trial proceedings.
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Úvod

„Svoboda tisku má plnou účinnost, jestliže je současně podporována společností, 

ekonomikou, ale především systémem státních institucí, tedy mohou-li novináři při 

rešerši volně pracovat a jsou-li podporováni v odhalování nepravostí.“1

Spolu se vznikem samostatné Československé republiky v roce 1918 se 

rozhořela i debata nad tím, jak by měla být pojata oblast tiskového práva v rámci 

demokratického státu. Situace byla palčivá pro novinářskou a vydavatelskou obec 

zejména z toho důvodu, že do nově vzniklého státu byly recipovány předpisy a zákony 

z Rakouska-Uherska, díky kterým se do Československa přenesla i tvrdá cenzurní 

opatření. Jak shrnuje odborník na mediální právo tohoto období Jan Hrabánek: 

„Srovnáme-li stav tiskového zákona platného v zemích historických v době převratu se 

stavem za éry Bachovy, za doby Havlíčkovy, můžeme říci, že až na zrušení kaucí a 

sekatur vojenského velitele se v podstatě v otázce svobody tisku v její prospěch ničeho 

nezměnilo…“2

Přestože se mělo jednat o stav přechodný a v zákonodárném sboru se pravidelně 

objevovaly návrhy na možné řešení3, do začátku německé okupace se však prakticky 

změnilo jen velmi málo. Po celé období první republiky (říjen 1918 – září 1938) tak 

platily říšské zákony4, které byly částečně novelizované pomocí dílčích novel5.

                                                
1 Bakičová, 2005, str. 232
2 Hrabánek J.: Tiskové právo ze stanoviska novinářova s ohledem na stát. In: Duch novin, r. II, č.3, 1929, 
str. 65
3 Legislativní oddělení ministerstva spravedlnosti vypracovalo v letech 1918 – 1938 asi deset osnov 
tiskového zákona, z nichž dvě se dostaly až do parlamentu. První návrh, který obsahoval značné změny 
(např.: rušil systém koncesí, modernizoval ustanovení o tiskových opravách a omezoval právo úřadů 
zabavovat tiskopisy), Benešova vláda v prosinci 1921 z jednání Národního shromáždění stáhla. Druhý, ač 
byl předložen ústavně-právnímu výboru Národního shromáždění, kde byla již zahájena všeobecná debata, 
byl po několika letech jednání  v r. 1932 rovněž zlikvidován a nahrazen opět novelizací starých zákonů 
(Beránková, 1988, str. 74) .
4 Mezi nejzásadnější zákony, které ovlivňovaly žurnalistickou praxi patřil trestní zákon z roku 1852, 
vojenský trestní zákon z roku 1855, rakouský tiskový zákon z roku 1862, trestní novely z roku 1868, 
trestní řád pro řízení věcí tiskových z roku 1873, trestní zákon uherský z roku 1878, trestní řád z roku 
1906 či tiskový zákon uherský z roku 1914. 
5 Výraznou změnu přinesl zejména zákon č. 50/1923 Sb. z. a n., na ochranu republiky, zákon č. 124/1924 
Sb. z. a n., o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisu ve věcech křivého 
obvinění, utrhání a urážek na cti, nařízení vlády č. 125/1924 Sb. z. a n.,  jímž se provádějí některá 
ustanovení zákona o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisu ve věcech 
křivého obvinění, utrhání a urážek na cti.  
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Novináři, ale také právní aparát a bezpečnostní sbory se tak v praxi museli 

vypořádávat s tím, že v moderním světě, který se snažil prosazovat demokratické 

hodnoty, platilo zastaralé právo operující s pojmy jako cenzura, konfiskace tiskopisu či 

prozatímní zabavení. Cílem této práce je proto přiblížit tehdejší praxi a snahu 

balancovat mezi ústavně zaručenou svobodou slova a rigidními tiskovými zákony, což 

se nejlépe projevovalo na institutu takzvaných tiskových soudů. Jejich popsáním lze 

podat obraz nejen toho, jakým směrem se prvorepubliková novinářská praxe ubírala, ale 

také to, jak se tehdejší nově vzniklá demokratická republika vyrovnávala se zaváděním

pojmu svoboda slova a potřebou chránit osobnostní práva každého občana.

Přestože se tato práce dotýká více než devadesát let starého tématu, problémy 

mediálního práva a jeho úpravy z tehdejší doby jsou stále aktuální a čeští zákonodárci 

naráží na stejné překážky a konflikty jako jejich kolegové z dob Československa. 

Dokazuje to i platný tiskový zákon z roku 2009, který po výhradách veřejnosti i médií 

dostal přezdívku „náhubkový“ stejně jako jeho předchůdce z roku 1924. Z tohoto 

důvodu jsem si vybrala téma tiskových soudů a mediálního práva za první republiky 

jako téma své práce, protože se domnívám, že historické zkušenosti mohou stále sloužit 

jako zdroj inspirace i v současnosti. 

Vzhledem k tomu, že se této oblasti věnuje odborná literatura jen útržkovitě, 

čerpala jsem zejména z knih zabývajících se historií práva či přímo z konkrétních 

právních předpisů. Inspirací mi byla i diplomová práce z Masarykovy univerzity v Brně, 

která shrnovala debatu právníků v odborných prvorepublikových časopisech, což 

potvrzuje důležitost, která byla tehdejšímu mediálnímu právu přikládána. Přínos této 

bakalářské práce je však v tom, že se zabývá tématem komplexně a podává souhrnný 

obraz tehdejší praxe. Oproti odborným knihám z dvacátých let minulého století může 

poskytnou i srovnání se současným stavem a nezávisle zhodnotit některé aspekty 

tehdejších právních norem a jejich dopad na praktický život novinářů. Její přínos se 

neskrývá pouze v popsání kladů a záporů tehdejší jurisdikce, ale zejména v možné 

debatě nejen nad legislativním rámcem, který by měl žurnalistiku upravovat, ale také

nad morálními a společenskými dopady, které může omezení svobody slova přinést. 

Z hlediska práva je období první republiky možno hodnotit hned z několika 

pohledů. Nejenže Československo „dělila“ legislativa pocházející ze tří různých 

právních řádů (nově vzniklé předpisy od československého zákonodárného sboru, 
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recipované rakouské zákony platné v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a také 

recipované uherské zákony, které určovaly život na Slovensku a Podkarpatské Rusi6), 

ale také se výrazně liší právní předpisy vydávané ve dvacátých a třicátých letech 

minulého století, kdy se česká legislativa zaměřila na aktuální problémy způsobené 

dějinnými událostmi v Evropě. Z tohoto důvodu jsem se zaměřila pouze na jednu oblast, 

kterou jsem se rozhodla charakterizovat. Vzhledem k tomu, že právě ve dvacátých 

letech se rodily nejzásadnější zákony týkající se tiskového práva a zároveň se hledaly 

cesty, jak do právního systému vetkat demokratické principy a hodnoty, věnovala jsem 

se podrobně této periodě. Od roku 1933 se již novinářská, právní, ale také politická obec 

zaměřovala na jinou problematiku danou historickými událostmi, a přestože i ve 

třicátých letech vznikly důležité zákony zasahující do života a práce novinářů, jednalo 

se o předpisy odrážející nutnost obrany a bezpečnosti demokratického státu7.

V porovnání se současným právním systémem jsou navíc prvorepublikové tiskové 

soudy raritou. Tiskové právo České republiky sice upravuje tuto oblast samostatným 

zákonem, ale případné soudní spory se řeší v rámci občanského či trestního práva. Jinak 

tomu však bylo v dobách první republiky, kde procesní řád soudních sporů vzniklých 

kvůli zločinům a přečinům spáchaným tiskem upravoval přímo tiskový zákon8.

Z hlediska problematiky jsem proto zvolila čtyři soudní případy, z nichž každý 

podává charakteristiku určitého typu sporu:

1. případ pojednává o sporu mezi stranou Československé národní demokracie 

a deníkem Večerní České slovo. Jedná se o příklad trestního řízení, ve 

kterém se angažuje přímo politická strana. Vzhledem k provázanosti 

politiky a žurnalistiky v období první republiky byly tyto spory na denním 

pořádku. Jak uvádí Beránková,  na rozdíl od běžné praxe v jiných 

                                                
6 Tato oblast se při rozdělení Habsburské říše zařadila do oblasti uherského vlivu, takže zde platil uherský 
zákoník a jeho právo. Při recipování původního právního řádu v roce 1918 tak muselo Československo 
přistoupit na převzetí i uherské praxe.
7 Po jmenování Adolfa Hitlera říšským kancléřem vydali českoslovenští zákonodárci zákony, kterými 
chtěli ochránit demokratickou povahu republiky. Přímo se tak dotkli tiskové svobody a svobody slova. 
Zákon č. 72/1933 Sb. z. a n., který zakázal dovářet do Československa periodika ze zahraničí, zákon č. 
108/ 1933 Sb. z. a n., o ochraně cti, zákon Národního shromáždění č. 126/1933 Sb. z. a n., kterým se 
změnily tiskové zákony, nařízení vlády č. 150/1933 Sb. z. a n., o zastavování periodických časopisů, 
zákon Národního shromáždění č. 225/1933 Sb. z. a n., o opatřeních pro zaměstnance zastavených 
periodických časopisů. 
8 Zákon č. 124/1924 Sb. z. a n., o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisu ve 
věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na cti známý jako tisková novela.
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kapitalistických státech, kde byl tisk v rukách jednotlivých podnikatelů, 

patřila v Československu většina novin a časopisů politickým stranám9.

2. případ popisuje spor mezi redakcemi. Konkrétně se jedná o žalobu sportovní 

redakce Českého Slova na odpovědného redaktora Poledního listu Alfréda 

Javorina. Vzhledem ke konkurenčnímu boji a názorové vyhraněnosti 

jednotlivých médií nebyly ani spory podané na konkrétní novináře jejich 

kolegy z oboru výjimkou.

3. případ charakterizuje žalobu podanou soukromou osobou na zveřejnění 

urážlivé informace, která se dotýká její cti. V dnešní době by se jednalo o 

občanskoprávní spor v otázce utrhání na cti, tehdy se případ Emilie 

Zeithemmerové řešil před tiskovým soudem.

4. případ je zajímavý z hlediska toho, že mapuje opravné prostředky, kterých 

mohli účastníci tiskových soudů využít. Jedná se o příklad soukromé žaloby 

Jaroslava Šaldy na zprávu uveřejněnou v deníku Venkov. Kromě 

problematiky presumpce neviny v tehdejším tisku se také mapuje činnost 

Nejvyššího soudu jako odvolacího orgánu ve věcech tiskových.

Vybrané příklady dle mého názoru podávají relevantní náhled na to, jak se 

československé tiskové právo uplatňovalo v praxi a jak se tehdejší žurnalisti 

vyrovnávali s novou situací, ve které se střetávala rovina svobody slova s nutností 

tolerovat osobnostní práva občanů, protože „tiskový zákon v demokratické společnosti 

vytváří právní rámec činností tiskových médií a jeho funkcí je ochrana lidských práv a 

svobod. Na jedné straně zaručuje svobodu projevu a možnost vydávat periodika všem 

zainteresovaným stranám. Na straně druhé chrání individuální práva, jako je např. právo 

na ochranu osobnosti, a dává možnost nápravy porušení těchto práv způsobem, který by 

ostatní právní normy nemohly zajistit“10.  Zároveň je na příkladech umožněno 

                                                
9 Československá sociálně demokratická strana dělnická měla podle časopisu Duch novin (č.11 
z listopadu 1930, str. 294) v roce 1928 k dispozici 70 politických listů, za hlavní list totiž byl  deník Právo 
lidu a Večerník Práva lidu. Československá strana národně socialistická měla za svůj tiskový orgán od 
roku 1907 deník České slovo, názory Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu 
prezentoval deník Venkov, Československá strana lidová měla od roku 1922 oporu v Lidových listech, 
Československá národní demokracie se mohla pochlubit Národními listy, které měly u svých čtenářů již 
dlouholetou tradici, pravicově laděná Národní liga se do společenské debaty zapojovala skrz Polední list a 
Komunistická strana Československa měla od roku 1921 k dispozici Rudé právo. Existoval zde i takzvaný 
nezávislý tisk, který nevydávaly politické strany. Jednalo se o Lidové noviny, Národní osvobození, 
Tribunu a Národní politiku (Beránková, 1988, str. 83 – 180).
10 Sokol, 2001, str. 10
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reflektovat palčivé problémy prvorepublikové žurnalistiky a vymezit nedostatky, které 

ve dvacátých letech minulého století obsahovalo platné tiskové právo. 

1. Pojetí tiskového práva 

Tiskové právo se v současném právním systému řadí do oblasti správního práva 

a přednostně upravuje práva a povinnosti osob a subjektů vydávajících periodický tisk. 

„Dne 22. února roku 2000 byl přijat zákon č. 46/2000 Sb. Vztahuje se na periodický tisk 

vydávaný nebo šířený na území České republiky. Podle něj za obsah tisku odpovídá 

vydavatel, který je povinen své periodikum evidovat na Ministerstvu kultury ČR.“11

Oproti prvorepublikovému pojetí působí současné tiskové právo na dané 

subjekty jen velmi omezeně. Soustředí se totiž pouze na úpravu jejich práv a povinností 

a již nijak neupravuje postup při řízení před státními orgány či orgány veřejné moci12 či 

nijak blíže nespecifikuje úpravu pracovně právních vztahů13. V praxi to znamená, že 

pokud se dotčená osoba cítí ublížena na svých osobnostních právech (například cti či 

dobré pověsti), případné soudní řízení se bude řešit podle občanskoprávního vztahu. 

Pokud se zveřejněnou informací spáchal přímo trestný čin, soud se bude řídit trestním 

řádem.  

Právní věda, která platila ve dvacátých a třicátých letech minulého století, pojala 

oblast tiskového práva značně široce. Navíc se tiskové soudy vedené se zástupci médií 

řídily zvláštním zákonem č. 124/1924 Sb. z. a n., který upravoval jejich přesný postup a 

v podstatě je tímto způsobem vyjímal z právního systému, podle kterého se řídily jiné 

zločiny, přečiny a přestupky. Podle odborníka na tiskové právo v době první republiky 

Augusta Miřičky jsou totiž prvorepublikové předpisy charakterizovány jako „soubory 

                                                
11 Osvaldová a Halada, 2002, str. 211
12 Ústavní soud chápe pojem veřejná moc jako autoritativní moc rozhodující o právech a povinnostech 
subjektů, a už přímo nebo zprostředkovaně, takže subjekt, o jehož právech a povinnostech orgán veřejné 
moci rozhoduje, není v rovnoprávném postavení s tímto orgánem a obsah rozhodnutí tohoto orgánu 
nezávisí na vůli subjektu. Vykonavatelé veřejné správy jsou v tomto smyslu orgány veřejné moci, jestliže 
jakýmkoliv způsobem autoritativně zasahují do práv a povinností fyzických a právnických osob 
(Hendrych, 2006, str. 610) 
13 Postavení redaktorů a zaměstnanců redakce je podle současné právní vědy upravováno pouze 
pracovním právem a zákoníkem práce, nikoliv tiskovým zákonem (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce).



9

zásad, jimiž práva jsou vytyčeny a také určena odpovědnost za zachování zákonných 

ustanovení.“14   

Tiskové právo poté dělí na:

A. tiskové právo živnostenské – předpisy upravující samotnou výrobu tiskovin a 

obchodu s nimi v rámci živnostenské 

B. tiskové právo policejní – předpisy o preventivních opatřeních proti zneužívání 

tisku, kam spadaly i rakouské zákony týkající se cenzury a konfiskací

C. tiskové právo trestní – postih za trestné činy spáchané tiskem, přičemž 

nejvážnějším činem byl čin proti bezpečnosti státu

D. tiskové právo procesní – předpisy o formách stíhání tiskových deliktů, které 

byly shrnuté v zákoně č. 124/1924 SB. z. a n.

Jan Hrabánek, odborník na tiskové právo a autor několika jeho komentovaných vydání, 

v tomto vymezení nahrazuje místo práva procesního takzvané právo správní, které 

zahrnuje předpisy na ochranu svobody tisku proti zásahům moci výkonné. 

K původnímu Miřičkovu rozdělení navíc přidává i předpis, který upravoval právo 

autorské a právo novinářské, které se zabývalo zejména úpravou pracovních poměrů 

v redakcích. Právě tato oblast byla velmi často kritizována odbornými kruhy. 

Jak uvádí Karel Malý, přestože Ústavní listina z roku 1920 zakotvila v § 117 

svobodu projevu tiskem v zákonný mezích, recipovaný živnostenský řád prohlašoval 

tiskové živnosti za koncesované, na jejichž provozování potřeboval živnostník souhlas 

úřadů. Kromě přehledu o vydávaných periodicích tak měli státní úředníci i moc nad tím, 

zda nově vznikající médium dostane povolení. Naděje na změnu se naskytla až koncem 

dvacátých let, kdy byla představena novela tiskového zákona, která se týkala zejména 

úpravy pracovních poměrů v redakci a opatření o nemravném tisku. V době 

hospodářské krize však tento návrh nebyl projednáván a v pozdějších letech se k němu 

zákonodárci již nevrátili. 

Podle hlasů tehdejších odborníků tedy snahy o nové právní pojetí tiskového 

práva zůstaly pouhou utopií. Paradoxně však tato novela byla pojata v moderním duchu, 

který operoval s pojmy jako svoboda tisku a volné pojetí novinářské činnosti15. 

                                                
14 Miřička, A.: Heslo Tiskové právo in Hácha, E. – Hoetzel, J. – Setr, F. – Laštovka, K.: Slovník 
veřejného práva československého. Svazek IV. Brno: Polygrafia, 1938, str. 903 – 904 (reprint Eurolex 
Bohemia, 2000).
15 Malý, 1995,  str. 305
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2. Charakteristika základních pojmů

2.1 Periodický tisk

Charakteristika periodického tisku byla převzata do československého právního 

systému díky rakouském zákonu o tisku z roku 186216. V § 7 je tento pojem 

charakterizován jako „spis, který je vydáván alespoň jednou za měsíc, byť i v dobách 

nestejných“. Naopak za neperiodický tisk tehdejší zákon nepovažoval spisy, které se 

vydávaly po částech (například román na pokračování). 

Na titulní straně periodického listu muselo být podle § 9 vytištěno místo, kde je 

list vyroben, jméno nakladatele či tiskaře, u periodického tisku vydavatele a jméno 

odpovědného redaktora. Pokud je odpovědný redaktor určen i pro konkrétní sešit či 

rubriku, musí být jeho jméno být uvedeno na začátku dané části, za kterou nese 

odpovědnost. Adresa odpovědného redaktora se neuváděla, úřady ji znaly díky 

oznámení o vydávání periodického tiskopisu, které bylo povinné17. Pokud bylo jméno 

odpovědného redaktora uvedeno nesprávně, hrozila vydavatelství pokuta až do výše 

dvou tisíc korun československých. 

2.2 Odpovědný redaktor

Funkce odpovědného redaktora byla do prvorepublikové praxe převzata společně 

s recipovanými zákony z rakousko-uherského aparátu. Odpovědný redaktor byl člověk, 

který nesl z pohlednu trestního práva zodpovědnost za fungování redakce, podílel se na 

jejím chodu a jeho souhlas byl potřeba k uveřejnění dané zprávy. Pro přirovnání 

k dnešní struktuře v redakcích připomíná odpovědný redaktor funkci editora nebo 

                                                
16 Zákon č. 3/1863 obsažený ve IV. částce zákoníku říšského, č. 6, str. 145, vydané dne 23. ledna 1863, 
schválený dne 17. prosince 1862.
17 Oznámení o vydávání periodického tisku muselo být podáno státnímu zastupitelstva bezpečnostní 
složce podle § 10 zákona o tisku. Obsahovalo povinně jméno periodického tisku, časové období, ve 
kterém bude vycházet, zaměření obsahu, jméno a bydliště odpovědného redaktora, doklad o jeho 
způsobilosti k právním úkonům a státním občanství. Změny se musely nahlásit do tří dnů od změny. 
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vedoucího vydání: „Editor je zodpovědný buď za celé číslo novin, nebo za jednotlivé 

stránky, popřípadě má na starosti konečnou úpravu materiálů“18.

Podle zákona č. 3/1863 neboli zákona o tisku mohl být odpovědným redaktorem 

„periodického spisu tištěného toliko občan československý, který jest v požívání práv 

svých a bydlí v tom místě, kde spis se vydává. Nezpůsobilí, vésti s odpovídáním redakci 

spisu periodického, jsou dle zákona ti, kteří podle zákona obecního nemohou do 

zastupitelstva obecního voleni býti, spáchavše nějaký čin trestuhodný“. 

Jméno odpovědného redaktora patřilo mezi povinné údaje, které se 

nacházely v tiráži periodického tisku. Pokud zde byla uvedena jiná osoba, hrozila za to 

podle paragrafu 9 zákona o tisku pokuta do výše dva tisíce korun československých a až 

měsíc vězení19.

2.3 Předběžná cenzura

Přestože od roku 1920 platila na celém území tehdejšího Československa Ústava20, 

která v paragrafu 113 zaručovala, že „svoboda tisku, jakožto i právo klidně a beze 

zbraně se shromažďovati a tvořiti spolky jsou zabezpečeny“ a „jest proto v zásadě 

nedovoleno podrobovati tisk předběžné cenzuře“, praxe byla poněkud odlišná. 

Při recitaci tiskového zákona z roku 1862 totiž do československého právního 

řádu přešel i paragraf 17, který cenzuru nařizoval. Původně byl hlavní důvod zavedení 

předběžné cenzury fakt, že média nesmí referovat o vojenských záležitostech, aby 

nevyzradila důležité informace o strategických vojenských pohybech. Ale praxe byla ve 

skutečnosti odlišná, protože se cenzura zaměřovala zejména na politické zprávy. 

                                                
18 Osvaldová a Halada, 2002, str. 54
19 Beneda, 2009, str. 33
20 Národní shromáždění přijalo zákon č. 121/1920 Sb. z. a n., kterým se uvozuje ústavní listina 
Československé republiky. Šlo o Ústavu ČSR. Paragraf 113 této listiny zaručoval svobodu tisku, jakož i 
právo klidně a beze zbraně se shromažďovat a tvořit spolky. … Paragraf 117 zaručoval svobodu projevu 
slovem, písmem, tiskem i obrazem mezích zákona, jak pro osoby fyzické, tak právnické, v mezích jejich 
působností. Poslanecká imunita se nevztahovala na trestní odpovědnost, kterou měl člen Národního 
shromáždění jako odpovědný redaktor. Ústava ČSR č. 121/1920 Sb. z. a n. nabyla účinnost k 6. březnu 
1920 a zrušena byla k 9.6. 1948 novou Ústavou (Dějiny českých médií v datech, 2003, str. 349). 
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Tiskař byl nucen předkládat současně s rozšiřováním tiskopisu povinný výtisk 

policejnímu úřadu21, popřípadě okresnímu úřadu. Jelikož se vše muselo stihnout dvě 

hodiny před vydáním, většina redakcí musela mít posunuté uzávěrky svých vydání. 

Podle § 18 zákona o tisku byl tiskař povinen předkládat bezplatně výtisk danému 

počtu institucí. Tiskopis se posílal na ministerstvo vnitra, univerzitní a zemské 

knihovně, okresnímu úřadu v obvodu, kde byla tiskovina rozšiřována. Nakladatel musel 

periodické tisky zaslat ihned po zveřejnění, neperiodické tiskopisy do osmi dnů. Tuto 

praxi změnil až zákon č. 118/1935 Sb. z. a n., který povinnost odevzdání povinného 

výtisku vztáhl i na tiskoviny vytištěné v zahraničí, u kterých měl nakladatel či vydavatel 

bydliště v Československu. 

Povinné výtisky byly uchovávány v Národní a univerzitní knihovně v Praze, 

zasílaly se ministerstvu vnitra a předsednictvu ministerské rady, Zemská a universitní 

knihovna v Brně a Knihovna university Komenského v Bratislavě dostávaly výtisky 

z periodik své země, zemským úřadům přicházela také pouze periodika vzniklá v dané 

části republiky. Výhodu z povinných výtisků měla i Knihovna Národního shromáždění 

v Praze, která dostala výtisk na vyžádání, Knihovna Národního musea v Praze, Studijní 

knihovna v Olomouci, Knihovna Slovenské Matice v Turčianském Sv. Martině a 

Veřejné městské knihovně v Užhorodě měly možnost zakoupit dané výtisky 

periodických tiskopisů za poloviční ceny.

Zajímavé je, že od dob habsburské monarchie za nepředložení výtisku ke 

kontrole odpovídal tiskař nebo majitel tiskárny. Již v té době byla tato povinnost 

kritizována mnohými právními odborníky, protože „žádný jiný výrobce nebyl nucen 

sám upozorňovat úřady, když se dopustil protiprávního jednání“22. Jak uvádí Jirák a 

Köpplová: „Víra ve velkou moc mediálních obsahů vede často ty, kteří jsou u moci ke 

snaze kontrolovat a korigovat nejrůznější zásahy zvnějšku obsahy médií, které se 

k příjemcům dostanou – jinými slovy vede k utavení cenzury. … Různé formy 

institucionálního výkonu kontroly médií - cenzury – vycházely z teze, že distribuce 

informací je jedním ze základních nástrojů řízení společnosti a projevem moci. Občan 

nemůže vědět všechno, pouze to, co má a musí vědět. Stát diriguje šíření informací 

podle klíče daného jeho politickou koncepcí“23.

                                                
21 Podle zákona o tisku § 17 se povinný výtisk předkládal k cenzuře nikoli v místě vytištění, ale v místě, 
kde měl být rozšiřován. 
22 Beneda, 2009, str. 36
23 Jirák a Köpplová, 2007, str. 155
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Prvorepubliková judikatura však v tomto způsobu opatření nespatřovala 

preventivní neboli předběžnou cenzuru, ale podle rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 

1935 to byla jediná možnost, jak „státním úřadům zajistiti přehled o vznikajících a

zanikajících periodicích“24. Poskytnutím výtisku k cenzuře bylo považováno za 

znamení, že obchodník neplánuje žádnou protistátní činnost a jeho podnikání je 

v souladu se zákonem.

Tento stav platil až do roku 1936, kdy byl vydán zákon č. 131/1936 Sb. z. a n., o 

obraně státu. Tento zákon přímo specifikoval, že „uloží-li státní úřad bezpečnostní 

povinnost předkládat povinné výtisky před jejich vydáním (preventivní cenzura), platí 

tato povinnost pro všechny tiskoviny (tiskopisy), vyjímajíc ty, které podle tiskových

zákonů nemusí být opatřeny tiskovými údaji… Státní úřad bezpečnostní, jemuž se má 

předložiti povinný výtisk, může: a) zakázati vydávání nebo rozšiřování tiskoviny, jejímž 

obsahem by mohly být ohroženy zájmy státu nebo důležité zájmy republiky 

československé neb jejich spojenců anebo veřejný klid a pořádek, b) zakázati 

rozšiřování tiskoviny, při jejímž vydávání nebylo dbáno podmínek nebo omezení 

stanovených státním úřadem bezpečnostním nebo jejíž vydávání bylo tímto úřadem 

zastaveno (§ 10 zákona č. 300/1920 Sb. ve znění zákona č. 124/1933 Sb.). Je-li 

nebezpečí prodlení, může z důvodu uvedeného … zakázati zatímně rozšiřování 

tiskoviny kterýkoliv státní úřad bezpečnostní.“

2.4 Preventivní zabavení tisku

Pokud cenzor nalezl v povinném výtisku obsah, kterým by mohl být spáchán trestný 

čin, oznámil tuto skutečnost četnictvu a policejním orgánům, kteří měly pravomoc 

dočasně tiskopisy zabavit. Policejní složky se poté obracely na příslušného státního 

zástupce, který musel do tří dnů zabavení zrušit nebo oslovit soud, aby zabavení 

potvrdil25.

Pokud soud potvrdil zabavení, státní zástupce musel do osmi dnů podat návrh na 

přípravné vyšetřování, které předcházelo soudnímu jednání. Pokud tak ale do osmi dnů 

neučinil, zabavení se anulovalo a obvinění byla neplatná. Pokud soud zabavení 

nepotvrdil do osmi dnů a státní zástupce se proti rozhodnutí neodvolal, zabavení bylo 

                                                
24 Vážný, č. 5277/1935 (Rozhodnutí NS ze dne 25. dubna 1935, Zn. II 506/34).
25 §488 odst. 2 zákona č. 119/1873 ř.z. trestního řádu
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opět anulováno a obvinění zrušeno. Přesto ale vznikla vydavateli značná finanční škoda, 

a proto vznikly v praxi kličky, jak nařízení obejít. Nejprve tiskaři předávali cenzorům 

kartáčové otisky26 a pokud v nich cenzoři spatřili závadné informace, tiskaři je před 

vytištěním vyndali. Podle ústavy se ale jednalo o předběžnou cenzuru, která byla 

zakázána, a proto bylo v roce 1921 nařízeno předkládat výtisky v podobě, ve které se 

dostanou k veřejnosti.

Za tři roky ministerstvo spravedlnosti zastavilo i další opatření vyhnout e 

finančním ztrátám způsobených konfiskací čísla. Tiskaři totiž vytvořili pár výtisků, 

které předložili policejním aparátům, ale do rotaček zařadili pouze nezávadné zprávy27.  

Navíc podle Hrabánka soud vždy v praxi zabavení vyhověl28 a podle trestního řádu § 

491 tak tiskař nebo obviněný ztratil možnost požadovat náhradu škody vzniklé ze 

zabavení výtisků.

2.5 Objektivní řízení

Objektivní řízení byl druh trestního řízení, které se nevedlo proti konkrétní osobě, 

ale proti obsahu tiskopisu29. Do právního systému byl zaveden trestním řádem pro řízení 

ve věcech tiskových z roku 1873. Je to samotný obsah, kdo představuje viníka a nese 

trestní odpovědnost. Objektivní řízení se může vést i tehdy, pokud nebylo v původním 

procesu s odpovědnou osobou dosaženo z pohledu žalobce úspěchu30.

Při přečinu či zločinu se spisem zabýval soud první stolice, při přestupku se věcí 

zabýval okresní soud. Odvolací instancí byl pro přečiny a zločiny soud druhé stolice, 

pro přestupky soud první stolice. 

Pokud soud shledal v objektivní řízení obsah tiskopisu závadným, mohl jeho 

šíření zakázat, nařídit jeho zničení a zabavit i potřeby k jeho vytištění (sazby, kameny, 

plotny v tiskárnách)31. Objektivní řízení proto představovalo snadnou a rychlou cestu, 

jak se dobrat konfiskace výtisku periodických i neperiodických tiskovin. 

                                                
26 Beneda, 2009, str. 37
27 Beneda, 2009, tamtéž
28 Hrabánek, 1934, str. 115
29 Jelikož byl předmětem zájmu „objekt“, jmenuje se toto řízení objektivní.
30 § 492 zákona o tisku.
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3. Historie českého tiskového práva

Při vzniku samostatného Československa byly zákony upravující oblast tiskového 

práva, stejně jako ostatní právní nařízení, převzaty z rakouského a uherského práva. 

Konstatoval to historický zákon č. 11/1918 Sb. Z. a n.32, podle kterého „byly ponechány 

prozatímně v platnosti veškeré dosavadní zemské a celorakouské (říšské) zákony a 

nařízení. … Takto byl v zájmu společenské stability do nově vytvářeného státního celku 

recipován33 rakouský a uherský státní aparát a právní řád.“34

V praxi se tak do československého právního systému zařadil říšský zákon 

z roku 1862 známý jako „zákon o tisku“35, který se netýkal „jen samotných podmínek 

vydávání určité tiskoviny, práva vydávat, místnosti, kde tiskovina prodávána, případně 

podmínek kolportáže, podmínek odejmutí oprávnění vydávat tiskovinu, náležitostí 

tiskoviny (tehdy tiskopisu), ale i ustanovení  postihu porušení povinností toho, kdo 

tiskovinu vydává“36. Jak uvádí Karel Malý: „Úřady (tj. státní zastupitelství, policejní 

ředitelství či okresní hejtmanství) dostaly právo zakázat vydávání časopisů, rozšiřování 

(kolportáž) tiskovin, které byly zakázány buď v celém Rakousku či jeho některé zemi. 

Současně měly právo sledovat zásilky časopisů z ciziny.  Každý výtisk musel být jako 

povinný výtisk odevzdán příslušnému policejnímu úřadu, popřípadě státnímu 

zastupitelství a to mohlo, když nalezlo v jeho obsahu trestný čin, zahájit trestní řízení 

proti autorovi nebo dokonce jen proti obsahu tiskopisu (tvz. objektivní řízení). Úřady 

mohly konfiskovat čísla časopisů, nařizovat opravy apod., nechat rozmetat sazbu, zničit 

náklad apod. … Také tato právní úprava (kauce byly již mezitím zrušeny) byla převzata 

Československou republikou.“37

                                                                                                                                              
31 Upřesněno v § 37 zákona o tisku.
32 Národní výbor vydal první československý zákon č. 11/1918 SB. z. a n., o zřízení samostatného státu 
československého ( tvz. recepční norma), kterým zachoval prozatímně v platnosti dosavadní zemské a 
říšské zákony včetně zákonů týkajících se tisku. První československý zákon č. 11/1919 Sb. z. a n. nabyl 
účinnosti k 28. říjnu 1918 (Dějiny českých médií v datech, 2003, str. 347).
33 Z tohoto důvodu bývá také zákon č. 11/1918 Sb. Z. a n. označován jako recepční norma. Jeho autorem 
je prvorepublikový politik Alois Rašín.
34 Malý, 1999, str. 270 - 271
35 Zákon č. 6/1863 ř. z. byl vyhlášen 17.12. 1862 a znamenal pro tehdejší Rakousko- Uhersko přelom 
v podobě liberalizace pravidel pro vydávání tisku. Nově nevyžadoval povolení od příslušných úřadů 
k vydávání, ale stačilo oznámení vydavatele tiskoviny. V novelizované podobě platil tento zákon až do 
roku 1950. 
36 Sokol, 2001, str. 13
37 Malý, 1999, str. 255



16

Spolu s ním zůstal v platnosti trestní řád z roku 187338, který potvrdil předešlá 

právní ustanovení a „v trestním soudnictví zákon obnovil poroty. Ve shodě s tím 

potvrzoval příslušnost porotních soudů zavedenou roku 1869 pro projednávání 

tiskových zločinů a přečinů. Obsahové přestupky patřily před okresní soudy.“ Výraznou 

změnu přinesla i tisková novela z roku 189439, která zrušila kauce nutné pro vydávání 

periodického tisku. Podle Malého kauce ve Vídni činila až osm tisíc zlatých, ve městech 

nad 60 tisíc obyvatel šest tisíc zlatých, nad 30 tisíc obyvatel čtyři tisíce zlatých a všude 

jinde dva tisíce zlatých. Tato částka mohla mít zmírněna na polovinu, pokud nebyl tisk 

vydáván víc jak třikrát v týdnu. Není proto s podivem, že zrušením těchto kaucí se 

výrazně usnadnilo vydávání novin a časopisů.

3.1 Historie tiskového práva za první republiky

Převzaté zákony a nařízení se však od prvních dní staly terčem kritiky odborné 

veřejnosti. Jak se zmiňuje Jan Pinz, „již v té době znamenalo platné tiskové právo 

výrazně konzervativní prvek v republikánsko demokratickém Československu a také se 

začínalo odlišovat od ostatních států Evropy, včetně sousední republiky Rakousko, 

právě zaostalostí právní úpravy svobody projevu tiskem“. 

Již dokonce v listopadu 1918 byly předloženy změny tiskových zákonů – jeden 

návrh počítal se zákazem tiskovin, které byly vydávány za Rakouska-Uherska40, druhá 

novela počítala se zrušením tiskového zákona z roku 1862, ve kterém byla ustanovena 

souběžná cenzura periodických tiskovin a zároveň zde byla přísně hlídána i jejich 

kolportáž. „V únoru 1919 byla paramentu předložena osnova zákona o tisku, která měla 

uskutečnit celkovou reformu tiskového práva. Podle ní všechny instituty důležité pro 

existenci periodických tiskovin byly upraveny velmi liberálně v duchu proklamovaných 

demokratických ideálů. Osnova se projednání v parlamentu nedočkala.“41

Podobný osud potkal i další velmi liberální a pokrokový návrh novely tiskového 

zákona, který vypracovalo ministerstvo spravedlnosti. Rozepře mezi tehdejšími 

politickými stranami však jeho projednání neumožnily.

                                                
38 Zákon č. 119/1873 ř.z. se zabýval i tiskovým právem.
39 Zákon č. 161/1894 ř. z. ze dne 9. července 1894.
40 Tento návrh byl realizován roku 1919.
41 Malý, 1999, str. 302 – 305 
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Změnu přinesl až zákon na ochranu republiky z roku 1923 a zejména o rok 

pozdější zákon o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisu 

ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na cti42. Těmito novelizacemi se změnilo 

zejména právo procesní ve věcech tiskových – v trestním řádu se objevilo 11 trestných 

skutků spáchaných tiskem. „Vesměs se jednalo o uveřejnění závadných textů, které 

mohly být podle konkrétní povahy posuzovány například jako úklady o republiku nebo 

ohrožení bezpečnosti republiky. Obsahem tiskopisu, tedy publikováním zakázaných 

údajů, mohl být spáchán také zločin zrady státního tajemství nebo přečin nedovoleného 

zpravodajství. Rovněž přečin rušení obecného míru, podněcování k trestné činnosti a 

další mohly být naplněny publikací závadných výroků.“43  Zákonem č. 124/1924 Sb. 

bylo navíc projednávání tiskových urážek odebráno takzvaným porotním soudům44.

„Novela znamenala zostření cenzury, zrušení tiskového a redakčního tajemství, 

omezovala možnost utajení informátora, určovala trestní sankce – vysoké pokuty, odnětí 

práva používat železničtí a poštovní dopravu, atd. – za tiskové přečiny umožňovala 

zastavit kterýkoliv list, považoval-li je soud za orgán náhradní.“45

Přestože zejména novinářská obec upozorňovala na to, že chystané zákony jsou 

ukvapené, parlament s návrhy Švehlovy vlády souhlasil a na další desetiletí je uvedl 

v život. Zákony vzbudily zájem i široké veřejnosti, protože se staly ústředním tématem 

ve všech velkých denících. Názorně to ilustruje případ Ivana Olbrachta, který byl podle 

zákona na ochranu republiky odsouzen k měsíčnímu vězení a tisíci korunové pokutě a 

své zážitky z vězení popisoval v pravidelné rubrice „Pankrácký vězeň vypravuje“ 

v Rudém právu. „Díle (Olbracht) líčí, jak mu ve vězení vzali všechny osobní věci, 

mýdlo, kartáček i pastu na zuby, dokonce i brýle („Vidíte i bez brejlí dost!“), svlékli ho 

do naha, prohlíželi vlasy i ústa („Otevřít hubu“).“46

                                                
42 Tento zákon č. 124/1924 Sb. z. a n. se zkráceně nazývá tisková novela ze dne 30. května 1924. Po jeho 
zveřejnění vyvolal mnoho emocí a v odborném tisku vášnivé debaty vedené profesorem Augustem 
Miřičkou. Kritizovaná byla nesystematičnost a nepřehlednost včetně dlouhého a nevýstižného názvu. 
43 Malý, 1999,  str. 304
44 Švehlova vláda, která zákon předkládala, se netajila tím, že hlavním důvodem pro tuto novelu bylo 
odebrání projednávání tiskových urážek porotním soudům zvýšení ochrany proti těmto urážkám. Podle 
Ladislava Soukupa porotní soudy ve většině případů odpovědné redaktory osvobozovaly s odvoláním na 
to, že kryjí pochybení svých zaměstnanců. Vládní špičky a politické stran se však v takových případech 
cítily bezbranné a požadovaly nové právní prostředky pro umlčení tisku.
45 Dějiny českých médiích v datech, 2003, str. 352
46 Beránková, 1987, str. 75
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Přestože tehdejší atmosféra vyžadovala celkovou revitalizaci a sjednocení 

tiskového práva, místo komplexní úpravy byl přijat takzvaný malý tiskový zákon47. Jak 

výstižně shrnuje teoretik Ladislav Soukup, „omezení, která zaváděl, byla zdůvodňována 

podle hesla svoboda tisku nesmí býti nevázaností tisku“.

Výrazně do života prvorepublikových redakcí zasáhl i zákon o ochraně cti 

vydaný v roce 193348, který zpřísňoval tresty za ublížení na cti pomocí tisku, rozsáhleji

je charakterizoval a dokonce zavedl kumulaci trestů za jednotlivá ublížení. Tímto 

zákonem se všechny tiskové urážky zařadily mezi přečiny. Specifikoval také rozdíly 

mezi urážkou, pomluvou a utrháním na cti. Zajímavé je, že zákon o ochraně cti z roku 

1933 připouštěl důkaz pravdy, důkazní břemeno nesl ten, který byl žalován a musel 

dokázat, že zveřejněné informace byly pravdivé. Zákon nově zavedl takzvaný důkaz 

omluvitelného omylu, který nahrazoval důkaz pravděpodobnosti a znamenal pro 

redaktora osvobození. Zákon navíc zavedl do praxe kumulaci trestů a nově také umožnil 

periodickým tiskopisům, aby se dovolávaly pomocí tohoto zákona.

O měsíc později vstoupilo v platnost další nařízení č. 124/1933 Sb., které 

rozšiřovalo počet deliktů a prodlužovalo možnou dobu zastavení periodik až na tři 

měsíce. V dalších letech vyšlo před dvě desítky tiskových zákonů, které se ve větší míře 

dotýkaly české žurnalistiky, propůjčovaly úřednímu aparátu moc zastavovat a 

konfiskovat periodika a navíc se zasadily o přísný zákaz dovážení zahraničních médií na 

území Československa. Pro názornost bylo jen v roce 1933 zakázáno přivážet 98 

říšských periodik. Pokud byly do republiky dováženy a tato činnost byla odhalena, 

dopravující musel náklad odvézt zpět nebo byla celá zásilka na jeho náklady zničena. 

„Zákaz vyvolala příznivou odezvu v československých listech, neboť šlo o časopisy 

agitující pro Hitlera, v říšskoněmeckých a v německých listech československých se 

naopak začalo mluvit o odvetných opatřeních a o „novinářské válce“ mezi 

československou republikou a Německem.“49 S blížící se druhou světovou válkou se 

však tisková svoboda více a více omezovala pomocí nově vydávaných zákonů50. Kromě 

                                                
47 Malý tiskový zákon č. 126/1933 Sb. z. a n. upravoval zejména kolportáž novin a omezoval nemravné 
publikace. Nově se mohly tiskoviny prodávat dům od domu a na veřejných místech. Vzhledem k politické 
atmosféře tehdejší doby však nebylo podle paragrafu 2 odstavce 1 malého tiskového zákona nebyla 
povolena kolportáž tiskovin, které „přímo nebo nepřímo hanobily, podvracely samostatnost, ústavní 
jednotnost, územní celistvost nebo demokraticko republikánskou formu státu či jeho demokratický řád a 
také těch, které hrubě urážely stud“. 
48 Zákon č. 108/1933 Sb. z. a n., o ochraně cti. 
49 Dějiny českých médií v datech, 2003, str. 356
50 Novely zákona na ochranu republiky z roku 1933 a 1934, zmocňovací zákon a zákon o obraně státu 
z roku 1936 (zákon č. 131/1936 Sb. z. a n.).
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již zmíněného zákona na ochranu cti z roku 1933 do mediální praxe výrazně zasáhl 

zákon č. 125/1933 Sb. z. a n., který  stanovil, že v době „zvýšeného ohrožení republiky 

mohou být učiněna mimořádná opatření omezující nebo rušící dočasně svobody 

zaručené ústavní listinou“51. Zároveň ustanovil možnost zavedení předběžné cenzury, 

na což za tři roky navázal zákon č. 131/1936 Sb. z. a n., který ustanovil cenzuru jako 

zákonný prostředek k udržení veřejného klidu a pořádku. Na konci roku 1936 proto byla 

ustanovena cenzurní komise, která „je povolána, aby podle rozhodnutí a pokynů člena 

vlády cenzuru jednotně řídila, usměrňovala ji, jí využívala a jí kontrolovala“52.

Svobody slova se dotkl také zákon č. 126/1933 Sb. z. a n., který upravoval 

kolportáž tiskovin, omezoval nemravné tiskopisy a zavedl novinku v podobě tiskové 

oprava. „Forma opravy byla stanovena volněji než dosud. Odpovědný redaktor ji proto 

nemohl z formálních důvodů odmítnout, ale mohla ji doprovázet poznámka redakce. O 

povinnosti uveřejnit opravu rozhodoval okresní soud.“53 Vydávání podobných zákonů 

vrcholilo až do konce roku 1938, kdy „tiskové zákonodárství tvořilo mozaiku 

recipovaných základních předpisů z doby monarchie a množství drobných úprav 

pocházejících z dvacátých a třicátých let.“

3.2 Tiskové právo v praxi

Nejzásadnějším zákonem, který upravoval matérii tiskového práva od dvacátých 

do padesátých let54 minulého století s výjimkou období Protektorátu Čech a Moravy, 

byla takzvaná „tisková novela“ z roku 1924. 

Tento zákon sice stále navazoval na právní matérii Rakouska-Uherska, pro 

mnohé odborníky proto nesplňoval požadavky na moderní právní úpravu svobody slova 

a činnosti tisku, ale přinesl hned několik zásadních změn, které se výrazně rozjevily 

zejména u soudů s novináři, nakladateli či jinými tiskovými subjekty.

Tisková novela v první řadě specifikovala, které „prohřešky“ spáchané tiskem 

jsou již za hranicí zákona a na které je nutné hledět se zvláštním zřetelem. Za 

nejzávažnější trestný čin spáchaný v periodickém tisku se považoval zločin utrhání na 

                                                
51 Dějiny českých médiích v datech, 2003, str. 358
52 Zákon č. 131/1936 Sb. z. a n., o obraně státu.
53 Dějiny českých médií v datech, 2003, str. 359
54 Tiskovou novelu ze 30. května 1924 zrušil zákon 86/1950 Sb.
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cti55. Ten byl stále posuzován podle § 209 trestního zákona z 27. května 1852, případně 

§ 514 vojenského trestního zákona z 15. ledna 1855, a hrozil za něj těžký žalář od 

jednoho roku až po pět let, přičemž trest mohl být prodloužen až na deset let vězení. 

Za méně závažné provinění bylo považován přečin proti bezpečnosti cti, trestný 

podle § 493 ř. z. a § 766 vojenského trestního zákona, zločin nebo přečin56 křivého 

obvinění, specifikovaný v § 227 a § 229 zák. čl. V. z roku 1878, a přečin podle zák. čl. 

XLI. z r. 1914. Za tyto přečiny hrozil trest odnětí svobody a peněžitá pokuta až ve výši 

10 tisíc korun57. 

Zřejmě nejvýraznější změnu s největšími dopady na samotné redakci byl § 1, 

který specifikoval a jasně určoval, kdo nese odpovědnost za zveřejnění nepravdivých 

údajů. Původcem se podle zákona nově stal ten, kdo urážlivou zprávu sepsal, aby ji 

uveřejnil v tisku, v tom obsahu, jak byla uveřejněna, ji objednal, nařídil její uveřejnění 

v tomto tiskopisu, nebo dal informace v takové zprávě použité.58 Ze zaměstnanců 

redakce a tiskárny však nově lze před soud postavit pouze odpovědného redaktora59, 

ostatní redaktoři, vydavatel a nakladatel jsou tohoto břemene zbaveni60.

Výjimku, kdy se odpovědný redaktor stává beztrestným, tvoří situace, kdy 

dokáže soudu pojmenovat původce (včetně jeho přesné adresy) a zároveň dokáže, že by 

mu hrozilo neuveřejněním zprávy propuštění nebo hmotné poškození61. Za úmyslné 

udání špatné adresy či osoby hrozil trest tuhého vězení62. Pokud je nepravdivá zpráva 

navíc uveřejněná v rubrice, kterou vede řádně ohlášený zvláštní odpovědný redaktor, je 

ten, kdo odpovídá za obsah celého tisku, zproštěn obvinění63. Podle polemik 

v tehdejším odborném tisku byla možnost zbavení se odpovědnosti ze strany 

odpovědného redaktora vnímána jako zbabělost a nemorálnost. Nutno podotknout, že ke 

                                                
55 Křivé obvinění charakterizuje § 209 trestního zákona z roku 1852 jako „vymyšlený zločin udaný na 
někoho u vrchnosti, nebo pokud někdo takovým způsobem někoho obviní, že by obvinění jeho dáti mohlo 
vrchnosti podnět k vyšetřování nebo alespoň k pátrání proti obviněnému, dopustí se zločinu utrhání na cti.
56 Přečiny urážek na cti byly méně závažné než zločin utrhání na cti. Spadaly sem zejména křivá nařčení 
z přečinů, obvinění z nemravného jednání, uvrhnutí osoby do opovržení pomocí uveřejněné nepravdivé 
informace, či zveřejnění osobních a rodinných údajů, vydávání veřejného posměchu nebo opovržení.
57 Pro představu průměrný plat redaktora periodického tisku ve dvacátých letech 20. století se pohyboval 
kolem 20 tisíc korun za rok (Beránková, 1987, str. 80).
58 § 1 odstavec 3 zákona 124/1924 Sb.
59 Od doby, kdy tisková novela vstoupila v platnost, se žaloby na odpovědné redaktory stále množily. 
V mnoha redakcích tak bylo zvykem, že se na této funkci střídali jednotliví zaměstnanci. Vítán byl 
zejména ten, kdo neměl majetek, protože byla jistota, že na něm nebudou exekučně vymáhány náklady 
soudního řízení.
60 § 1 odstavec 2 zákona 124/1924 Sb.
61 § 5 zákona 124/1924 Sb.
62 § 7 zákona 124/1924 Sb.
63 § 3 odstavec 1 zákona 124/1924 Sb. Rubrika však musela být zřetelně odlišena a jasně vymezena 
(například inzeráty či publicistické části listů). 
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standardům tehdejší žurnalistiky patřilo své zdroje neprozrazovat a většina novinářů 

toto pravidlo neporušila ani před soudem.

Novinářskou praxi však změnil také § 6 tiskové novely64, který nově ustanovil 

zanedbání povinné péče ze strany odpovědného redaktora jako trestný čin. Navíc bylo 

stanoveno, že promlčecí lhůta se zastavuje se zahájením trestního řízení a trvá až do 

jeho skončení. Nebylo tak možné jako dříve obcházet zákon pomocí prohlášení 

odpovědného redaktora, že „inkriminovaný článek nepsal, nečetl, ani do tisku nedal, 

kdo jej psal nevím“65, čímž bylo jeho jednání zařazeno mezi přestupky, porotní soud 

musel případ předat soudu okresnímu, mezitím uplynula promlčecí lhůta a redaktor se 

stal beztrestným. 

Tisková novela za porušení povinné péče hrozila odpovědnému redaktorovi 

trestem od osmi dnů do šesti měsíců nebo pokutou až ve výši tří tisíc korun 

československých.

Novela však nevznikala kvůli výše zmíněným změnám, ale zejména proto, aby 

změnila soudní příslušnost, pod kterou spadaly zločiny a přečiny spáchané periodickým 

i neperiodickým tiskem. Až do roku 1924 totiž tiskové soudní spory spadaly do 

kompetence takzvaných porotním soudům, kde hlavní slovo měly poroty složené ze 

zástupců lidu. Politikům navzdory však tyto stolice ve většině případů odpovědné 

redaktory osvobozovaly a informace ve zveřejněných zprávách, v mnoha případech 

kritické vůči vládnoucím stranám, se tak stávaly úředně potvrzené.

Důvodová zpráva, předložená Parlamentu, argumentovala „přílišnou 

nákladností“ a tím, že porotní soudy často shledávají redaktory nevinné, protože „na 

sebe chtějí brát cizí vinu“. Jak uvedl odborník na tiskové právo Jan Hrabánek, „bývalé 

Rakousko v letech sedmdesátých mělo těžké starosti s osvobozujícími rozsudky soudů 

porotních ve věcech tiskových, dočasně je zrušilo a v roce 1873 instituci porot znovu 

zavedlo, ale sáhnout n ni se neodvážilo. To učinila po padesáti letech až demokratická 

republika…“66.

Nově se tak tiskovými delikty zabývaly soudy krajské neboli sborové soudy prvé 

stolice. V praxi se tak porotní soudy pouze vyměnily za podobným systém, ve kterém 

                                                
64 „Tvoří-li obsah periodického tiskopisu skutkovou podstatu zločinu nebo přečinu uvedeného §1, 
odpovídá redaktor za přestupek tehdy, když mu nelze trestný čin spáchaný obsahem tiskopisu podle 
ustanovení trestního zákona přičítati, zanedbal však takové pozornosti, při jejímž vinném užití nebyla by 
zpráva pojata do tiskopis.“
65 Obhajoba Alfréda Javořina ze dne 12. prosince 1930, odpovědného redaktora Poledního listu, při 
obvinění ze dne 18. října 1930. 
66 Beránková, 1987, str. 77
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vedle soudců rozhodovali opět laičtí přísedící neboli kmeti67 volení žalobcem a 

žalovaným. Přestože kmeti i soudci museli zdůvodňovat své rozhodnutí, podle 

odborníka na tiskové právo v období první republiky Augusta Miřičky68 však kmeti 

hlasovali podle toho, kdo si je zvolil.

Bez nadsázky se díky tomu dá tvrdit, že prvorepubliková žurnalistika změnila od 

té doby svou tvář. Výstižně to shrnuje článek Národních listů z 22. ledna 1928, který 

popisuje situaci, která po vstoupení zákona v platnost nastala: „Přes 500 tiskových 

přelíčení za rok a ještě daleko více tiskových sporů smírem srovnaných, to je ono 

slibované požehnání tiskové novely… Přesunutí tiskových žalob na soudce z povolání 

způsobilo, že lidé kteří pro své tmavé a nekalé jednání i nepěknou pověst chodili kolem 

soudů i redakcí novin potichu a po špičkách, dnes u tohoto soudu drze hledají proti 

novinářům ochranu své dotčené „cti“… To, čeho jsme se obávali, je tu:nekalé živly 

mají volné pole pro svou činnost. Tiskovou novelou prostě docíleno bylo pravého opaku 

toho, co se od ní čekalo: snížení úrovně veřejné morálky a stíhání těch, kdo po ní 

volají…“69

4. Příklady z praxe

4.1 Československá národní demokracie versus Večerní České 

Slovo

Zákon 124/1924 Sb.z. a n., o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti 

za obsah tiskopisu ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na cti, známý pod 

označením tisková novela, vznikal v době, kdy politickou scénou otřásaly korupční 

aféry70 a politici potřebovali účinnější nástroj na umlčení tisku. I v samotné důvodové 

                                                
67 Podle zákona č. 278/1919 Sb. se kmetem mohla stát osoba, která byla zapsaná v seznamu porotců na 
obecním úřadu. Kmet musel být starší 45 let a bydlet v dané obci alespoň dva roky. Na začátku přelíčení 
kmeti skládali do rukou soudce slib o mlčenlivosti a zavazovali se hlasovat podle svého nejlepšího 
přesvědčení. Kmet nesměl podle § 31 odst. 2 zákona č. 124/1924 Sb. zasedat více než pětkrát v roce.  
68 Polák, Emerich: O Miřičkově kritice tiskové novely, Právný obzor 1926, r. IX.
69 Beránková, 1987, str. 77
70 Tisk upozorňoval na zneužívání státních prostředků pro soukromé účely. Jednalo se o aféry dnes známé 
pod pojmy lihová, cikorková či papírová. 
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zprávě k tomuto zákonu se píše, že tím „má být dosaženo zvýšené ochrany občanů proti 

tiskovým urážkám na cti účinněji než doposud“71. 

Proto po vstoupení platnost tiskové novely se taky markantně zvýšil počet 

politických stran a uskupení na informace zveřejňované tiskem. Příkladem může jít  

Československá národní demokracie72, na kterou se jako na tehdejší vládní stranu upřela 

hlavní pozornost médií.

Příkladem může jít trestní oznámení Československé národní demokracie 

podané Karlem Kramářem73, Františkem Sísem74, Františkem Ježkem75 a Františkem 

Hlaváčkem76  dne 1. prosince 1927 na odpovědného redaktora periodického časopisu 

Večerní České Slovo77 Otakara Skýpalu78. 

Strana si u krajského soudu trestního v Praze stěžovala na článek uveřejnění ve 

výše zmíněném periodiku dne 28. listopadu 1927 pod titulkem „Jak se pracovalo před 

volbou presidenta“. Jelikož se podle tiskové novely u soudu dbalo na takzvané důkazy 

pravdy79 či pravděpodobnosti80, žalobce si proto z celého tvrzení vybral jen pasáž, u 

                                                
71 Beneda, 2009, str. 56
72 Československá národní demokracie byla prvorepubliková konzervativní politická strana. Vznikla roku 
1919 sloučením Mladočechů, Strany státoprávně pokrokové, Moravské lidově-pokrokové strany, částí 
Pokrokové strany a Staročechy. Do vlády se Národní demokraté dostali až v roce 1922, kdy byla 
ustanovena všenárodní koalice. Strana zastupovala především zájmy Živnobanky a Svazu průmyslníků. 
Předsedou až do roku 1937 byl Karel Kramář. Do struktury tisku národní demokracie patřily deníky 
Národní listy, Národ, plzeňský Český deník či Moravskoslezský deník (Beránková, 1987, str. 171).
73 Karel Kramář (27.12. 1860 – 26.5. 1937) se původně chtěl věnovat akademické dráze, ale poté co 
v roce 1889 založil s T.G. Masarykem a J. Kamzlem realistické hnutí vstoupil do politiky. Stal se členem 
Mladočeské strany, za kterou byl zvolen do říšské rady. Za první světové války byl zatčen a odsouzen 
k trestu smrti za vlastizradu. V roce 1917 byl amnestován a zapojil se znovu do politického života. Od 
listopadu 1918 do července 1919 byl předseda první československé vlády a vedoucí československé 
delegace na pařížské mírové konferenci. Vůdčí představitel pravicového liberálně nacionalistického 
tábora, nejautoritativnější odpůrce politiky skupiny "Hradu", zejména E. Beneše.
74 František Sís ( 5.9. 1878 – 17.8. 1938) byl český politik a novinář. Roku 1910 se stal tajemníkem 
Mladočeské strany. Od roku 1917 působil v křesle šéfredaktora Národních listů. Jeho politická kariéra je 
spojena zejména s radikálním křídlem Národní demokratické strany. 
75 František Ježek (6.9. 1890 – 29.11. 1969) je znám jako spoluzakladatel Národně demokratické strany. 
V letech 1923–1933 působil jako jednatel jejího ústředního výkonného výboru a v letech 1933–1935 jako 
její místopředseda.
76 František Hlaváček (26.11. 1878 – 15. 10. 1974) se během vzniku Československé republiky zapojil do 
politického života ve Francii. Když se v roce 1925 z Paříže vrátil, stal se generálním tajemníkem Národní 
demokracie. 
77 Večerní České Slovo byla večerní verze deníku České slovo, která vycházela v nakladatelství 
Melantrich. Ve druhé polovině 20. let patřilo Večerní České slovo k nejrozšířenějším novinám v Čechách 
a později i v Evropě.  Do čísla 2 vycházel jako České slovo, ale po třetím čísle již ve svém celém názvu. 
Jako první vyhradila redakce sportovnímu zpravodajství celou poslední stranu, zavedla velké množství 
regionálních stránek a místo perokresby zavedla autotypie. Stejně jako České slovo patřilo toto večerní 
vydání k politickému tisku Československé strany národně socialistické (Beránková, M.: str. 162)
78 Otakar Skýpala se narodil 16. srpna 1877 v Moravské Ostravě. Po studiích se stal svobodným 
novinářem. Od dvacátých let je jeho jméno spojeno s redakcí Českého slova, v jehož vedení byl až do 
roku 1930. Zastával funkci šéfredaktora listu (Beránková, M.: str. 165)   
79 K důkazu pravdy se přistupovalo poté, co spor nebyl uzavřen smírčí cestou. Soud proto vyzval 
odpovědného redaktora, aby předložil důkazní prostředky. Pokud však redaktor neměl jistotu, že 
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které předpokládal, že bude velmi obtížné prokázat její pravdivost. Československá 

národní demokracie si proto pro své oznámení vybrala následující pasáž: „Dr. Václav 

Bouček oznámil v „národním osvobození“, že dva národní demokraté jednali s ním před 

volbou presidenta o úmyslu národní demokracie, podplatiti členy Národního 

shromáždění, aby presidentem nevolili Masaryka. Za několik dnů oznámil týž list, že 

národní demokraté prý podplatili jednoho ze socialistických senátorů, který učinil o tom 

povinné oznámení. Podle našich informací jde o senátora Habrmana. Národní 

demokraté chtěli původně jen věc zesměšnit.“81

Poté, co žalující strana předložila návrh na stíhání odpovědného redaktora, mohl 

ho předseda senátu vyzvat, aby uvedl jméno a bydliště autora zprávy. V případě Otakara 

Skýpaly však tato možnost využita nebyla82.

Poté zpravidla navrhl oběma stranám případ uzavřít pomocí takzvaného 

tiskového smírčího roku83, určil datum jeho konání a obeslal žalobce, obviněného, 

vydavatele a majitele časopisu, případně původně zprávy, pokud byl znám.

Přestože Československá národní demokracie i zástupci Českého slova 

několik týdnů jednali o možném smíru, dne 11. ledna 1928 krajský soud trestní v Praze 

konstatoval, že „pokus o smír zůstal bezvýsledným“84. Na to předložil Otakar Skýpala 

důkaz pravděpodobnosti, podle kterého měl závažný důvod domnívat se, že dané 

informace jsou pravdivé. „Činím tyto důkazní návrhy, aby byl čten článek „Pokus o 

korupci při volbě presidenta republiky“ uveřejněný v časopise „Lidové noviny“ ročník 

č.35, č. 598 ze dne 27. Listopadu 1927, na důkaz té okolnosti, že článek ve Večerním 

Českém slově uveřejněný jest až na poslední větu … věrným otiskem a to doslovným, 

této zprávy Lidových novin.“85

Večerní České slovo se tak hájilo tím, že v původní zprávě nebyla urážka 

spatřována, tudíž by neměla být ani v tomto případě. Podle výkladu Nejvyššího soudu86

                                                                                                                                              
s důkazními materiály uspěje, ve většině případů tuto možnost hájení nevyužil, jelikož by ho v případě 
neúspěchu čekal přísnější trest v podobě tuhého vězení a ztráty způsobilosti pro výkon funkce 
odpovědného redaktora pro příští dva roky. Upřesněno v § 11 zákona 124/1924 Sb.
80 Tuto možnost redaktoři využívali daleko častěji než důkaz pravdy. Stačilo totiž dokázat, že v době 
uveřejnění mohla být zpráva považována za pravdivou a jejím uveřejněním byl sledován veřejný zájem. 
V rozsudku sice bylo konstatováno, že pravdivost zprávy nebyla prokázána, ale redaktor si vyslechl 
osvobozující rozsudek a nebyl potrestán. Nesl však náklady trestního řízení a musel otisknout rozsudek. 
81 Večerní České Slovo, čís.271,  ročník XI. ze dne 28. Listopadu 1927
82 Odpovědný redaktor ve většině případů autora neoznačil, protože ho chránil před trestem a také 
možnou společenskou šikanou (pozn. autora). 
83 Smírčí jednání probíhalo na půdě soudu…
84 Soudní řízení s čj. T1XIV 1531/27 – 5
85 Soudní řízení s čj. T1XIV 1531/27 – 5
86 Ministerstvo spravedlnosti, 1921 – 1936, č. 1525/1924.
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ve věcech trestních z roku 1924 však nebylo třeba, aby byl obžalovaný první, kdo 

nepravdivou informaci uveřejnil. Stačilo proto, aby se zpráva opakovala nebo byla 

převzata z jiného pramene. Navíc, jak uvedla žalující strana, zákon „neukládá 

uraženému, že musí stíhat všechny rozšiřovatele urážlivé zprávy“87.

Žalovaný Otakar Skýpala také využil prohlášení, že „inkriminovaný článek jsem 

nenapsal, před uveřejněním nečetl a do tisku nedal“88, čímž měl být stíhán pro přestupek 

zanedbání povinné péče. Na to protistrana reagovala podáním žaloby dne 13. dubna 

1928. 

Za hlavní argument obhájce Otakara Skýpaly lze považovat tvrzení, podle 

kterého politická strana nemá právo požadovat odškodnění kvůli urážce na cti: 

„Především schází žalující straně vůbec povaha právního subjektu, který by mohl 

žalobu pro urážku na cti podati. K této žalobě oprávněny jsou pouze osoby uvedené 

v zákonu č. 492 tr.z., jimiž jsou mimo jiné „korporace zákonně uznané“. Takovou  

korporací však není politická strana jako taková, neboť  tato nemá vůbec právní 

organisace a právní subjektivity, jsouc  pouze dobrovolným nezávazným sdružením 

osob, jež se ke straně hlásí, jež namnoze ani „organisování“ /tj. jako příslušníci 

přihlášeni/nejsou a vůči nimž nemá tato bezprávní organisace ani nároku na příspěvky.  

Kruh osob je zcela neurčitý, neohraničený, stále měnlivý a nelze ani věděti, kdo se 

k jisté straně hlásí a kdo nikoliv, čili také nelze věděti, koho by která urážka mohla 

zasáhnout  a koho ne.“ Soud však shledal, že i politická strana je oprávněná  bránit se 

ublížení na cti a jelikož „ jest korporací ve smyslu paragrafu 492 trestního zákona, byla 

již tato otázka judikaturou zodpovězena kladně. Poukazuje se na rozhodnutí Nejvyššího 

soudu zde dne 7. července 1924 zm. I. 393/24/číslo 1693 Sb. Vážný z roku 1925.“ K 

námitce obhájce Jiřího Heyera nebylo přihlédnuto. Nutno podotknout, že v tomto duchu 

rozhodovaly soudy dalších pět let až do vydání zákona č. 108/1933 Sb. z. a n., který již 

výslovně označil „státní orgány mocí zákonodárné, výkonné včetně ozbrojených složek, 

soudní orgány, spolky a politické strany“ za oprávněné dovolávat se ochrany cti stejně 

jako fyzické osoby. 

Po sedmi hlavních líčeních dospěly dne 19. února 1931 obě strany k dohodě, ve 

které se Otakar Skýpala a vydavatelská společnost Melantrich zavázali, že zveřejní 

prohlášení v tisku a zároveň zaplatí veškeré soudní výlohy ve výši 10 368, 9 Kč. 

                                                
87 Soudní řízení s čj. T1XIV 1531/27 – 5
88 Soudní řízení s čj. T+XIV 1531/27 – 5 dne 29. března 1928
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Prohlášení znělo: „Ve Večerním Českém Slově ze dne 28. listopadu 1927 uveřejněn byl 

článek pod nadpisem „Jak se pracovalo před volbou presidenta republiky“. K tomu 

prohlašujeme, že článek ten převzali jsme jako pouhý citát z Lidových novin89, při čemž 

neměli jsme v úmyslu stranu národnědemokratickou nebo její funkcionáře jím viniti, 

jako by chtěli zmařit zvolení T.G. Masaryka presidentem republiky, podplácením 

poslanců a senátorů. Přesvědčili jsme se, že článek Lidových novin zakládal se na 

nepravdivých informacích a proto tvrzení v našem článku obsažená, pokud se jimi cítila 

Čsl. národní demokracie na cti dotčena, odvoláváme.“90

Žalobci proto od žaloby ustoupili a radní komora krajského soudu trestního 

v Praze dne 6. března 1931 konstatovala, že „se trestní řízení o žalobě Československé 

národní demokracie v Praze proti Otakaru Skýpalovi pro přečin proti bezpečnosti cti 

zastavuje dle paragrafu 227 tr. Řádu, poněvadž soukromý žalobce před počátkem 

hlavního přelíčení od žaloby ustoupil“91.

4.2 Melantrich versus Alfréd Javorin

Tisková novela však nesloužila pouze politickým zájmům, ale objevily se i 

případy, kdy se její ochranu rozhodli využít i sami novináři. Stalo se tak i dne 18. října 

1930, kdy na krajský soud trestní došel návrh na trestní stíhání, podané sportovní 

redakcí časopisu České Slovo92, zastoupený vydavatelskou společností Melantrich, na 

odpovědného redaktora Poledního listu Alfréda Javorina pro přečin proti bezpečnosti 

cti.  

Důvodem pro trestné oznámení se stal článek uveřejněný ve výše zmíněném 

listu dne 23. září 1930 na straně 5 pod titulkem „Proti terorizování nezávislé 

žurnalistiky obchodníky sportem Českého Slova“. Sportovní redaktoři se touto zprávou 

                                                
89 Lidové noviny vznikly jako brněnský deník roku 1893 pod vedením Aloise Stránského. Jeho 
nejslavnější éra byla až za první republiky, kdy se jeho centrum přesunulo do Prahy. Mezi nejslavnější 
autory patří Karel Čapek, Ferdinand Peroutka, Karel Poláček, Eduard Bass či Edvard Valenta. List 
vycházel dvakrát denně a jeho náklad se průměrně pohyboval kolem 100 tisíc výtisků (Beránková, 1987, 
str. 177 – 178).
90 Soudní řízení s čj. T1XIV 1531/27 – 5 dne 13. února 1931
91 Soudní řízení s čj. T1XIV 1531/27 – 5 dne 6. března 1931
92 České Slovo byl deník vydávaný vydavatelskou společností Melantrich. První číslo vyšlo s datem 1. 
března 1907. Jeho prvním odpovědným redaktorem byl Jiří Pichl. Oblíbenost těchto novin stoupala 
zejména po roce 1918. České slovo bylo politickým listem, který měl blízko k hradní politice. V redakci 
se vystřídala řada známých novinářů jako Karel Jíše, Josef Hora, Hugo Haas či Karel Poláček. České 
slovo mělo také velké množství příloh – pro ženy, pro děti, humoristické Kvítko – a také rubrik – Denní 
zprávy, Dnešek ve světě, Kultura, Malý oznamovatel, Ze soudní síně a jiné (Beránková, 1987, str. 165).
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cítili neprávem nařčení „z činů nečestných a nízkých a z vlastností nečestných a nízkých 

a jediným jeho účelem a úmyslem je křivě soukromé žalobce viniti, v opovržení a 

posměch je uvésti a na cti je snížiti.“93

Polední list kritizoval v uvedené zprávě boxerský způsob sportovce 

Nekolného94, jehož zápas s boxerem Rafaelem pořádala redakce Českého Slova. 

Polední list byl proto některými dalšími redakcemi za kritiku Nekolného podle svých 

slov „napadán a skandalizován redaktory, kteří pořádají zápasy a v důsledku kasovního 

zájmu chtějí, aby se o jejich favoritu psala samá chvála“95, na což reagoval 

inkriminovanou zprávou, ve které nařknul ostatní redakce z vlastního terorizování. 

Žaloba však uvedla, že „tímto nadpisem obviněni jsou České Slovo a redaktoři jeho 

sportovní části Václav Svoboda, Josef Zálabský, Emil Schwarz, Miroslav Horáček, Dr. 

František Krása, kteří sice nejsou výslovně jmenování, kteří však jsou znameními na ně 

dopadajícími zřetelně označeni, poněvadž v uvedeném nadpisu článku, který je součástí 

celé tiskové kampaně Poledního listu proti sportovním redaktorům Českého Slova 

z činů nečestných a nízkých a z vlastností nečestných a nízkých a jsou hrubě 

zesměšňováni.“

Odpovědný redaktor Poledního listu Alfréd Javorin se i v tomto případě hájil 

slovy, že daný článek nenapsal, nečetl  do tisku nedal, čímž se podle tiskové novely 

z roku 1924 provinil zanedbáním povinné péče. Žaloba společnosti Melantrich a 

sportovních redaktorů96 Českého Slova byla následně podána 19. prosince 1930.

Za dva měsíce při hlavním líčením obhájce Alfréda Javorina a vydavatelské 

společnosti Tempo97 argumentoval tím, že „soukromí žalobci nemají v této věci aktivní 

legitimaci proto, že nejsou jednak v článku ani uvedeni a ohledně „Českého Slova“ 

proto, že slovo toto použito bylo jen jako označení bližšího těch, na které se článek 

vztahuje.“

                                                
93 Soudní řízení s čj. Tl VI 2091/30 ze dne 18. února 1931
94 František Nekolný (26. 11. 1907 – 4. října 1990) byl nejlepší československý meziválečný boxer. 
V roce 1931 se stal mistrem Evropy a pro jeho útočnost se mu přezdívalo „blonďatá mlátička“. 
95 Soudní řízení s čj. Tl VI 2091/30 ze dne 23. září 1930
96 Žalobu podali redaktoři sportovní redakce Václav Svoboda, Josef Zálabský, Emil Schwarz, Miroslav 
Horáček a Dr. František Krása.
97 Koncern Tempo založil v roce 1927 Jiří Stříbrný se svým bratrem. Podnik měl komerční charakter, 
který se zaměřil na vydávání lechtivých a bulvárních deníků – Polední list, Expres, Večerní list, Nedělní 
list a Pondělní list. Tempo se proslavilo také románovým týdeníkem večery pod lampou, který byl 
zaměřen na ženy (Beránková, 1987, str. 56).
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Jak však uvádí tisková novela, žalující strana nemusí být ani v článku 

pojmenována, ale stačí pouhé náznaky, díky kterým se může dovodit, že se o ní píše. 

To, že byla zmíněna sportovní redakce Českého Slova, jednalo se podle žaloby o přesné 

označení redaktorů, protože “v kruzích sportovních je obecně známo, že všichni 

soukromí žalobci jsou sportovními redaktory Českého Slova ve stálém smluvním 

poměru.“

Alfréd Javorin se v tomto případě rozhodl neobhajovat se důkazem pravdy, ale 

důkazem pravděpodobnosti. Podle jeho slov „byl celý článek psán v zájmu veřejném“. 

Ani za první republiky nebyl specifikován zájem veřejný přesněji než dnes. Záleželo 

tedy na posouzení konkrétního soudu, zda se podle jeho uvážení skutečně jednalo o 

veřejný zájem se širokým společenským dopadem.

Zda považoval soud tuto aféru za skutečnou společenskou hrozbu již není 

známo, protože strany dne 7. srpna 1931 uzavřeli smír hned v několika sporech, mezi 

kterými byl i soud týkající se sportovní redakce Českého Slova. Na radní komoru 

krajského soud trestního v Praze tak bylo za čtyři dny rozhodnuto o zastavení případu, 

protože se strany dohodly na vzájemném vyrovnání. Obžalovaná strana byla nucena 

zaplatit soudní výlohy ve výši 17, 40 Kč.

4.3 Emilie Zeithammerová versus Bohuš Ausobský

Trestní oznámení kvůli zprávě zveřejněné v médiích mohla podat i soukromá 

osoba. Ve většině případů se jednalo o přečin proti bezpečnosti cti. Výjimku netvořilo 

ani trestní oznámení podané majitelkou továrního podniku v Pardubicích Emilií 

Zeithammerovou, která si stěžovala na článek uveřejněný v časopisu Polední list98 dne 

7. srpna 1929 na třetí straně s titulkem „Vyšetřování aféry Zeithamer Vlach a posl. 

Ukončeno?“.

Zeithammerová se obsahem článku cítila nařčena z cizoložství a promiskuitního 

způsobu života. „„Jak se dovídáme, nestoupil v pondělí konečně svou dlouho 

odkládanou dovolenou soudce Dr. Zdeněk Horák, ježto vyšetřování celé aféry je tak 

daleko skončeno a očekávají se jen předpisy, týkající se lihové aféry. To však již vyřídí 

                                                
98 Jak uvádí Petr Bednařík Polední list byl deník vydávaný tiskovým koncernem Tempo. V roce 1927 ho 
založil Jiří Stříbrný se svým bratrem Františkem po svém vyloučení z národně socialistické strany. Od 
roku 1934 byl vydáván po názvem Národní sjednocení a od roku 1939 jako Národní souručenství. Jeho 
poslední číslo vyšlo v roce 1945 (Beránková, 1987, str. 297)
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jeho zástupce po dobu dovolené, vyšetřující soudce Dr. Kitzler. Po návratu do úřadu pak 

předá přípisy státnímu zástupci dru Časlavskému, který vrátí se koncem tohoto měsíce 

z dovolené a vypracuje definitivní žalobu. Halda paragrafů, která se seskupí na hlavu 

obžalovaných, bude pravděpodobně rozmnožena státním zástupcem i na další případy, 

které však s Občanskou záložnou nemají docela nic společného a jsou spíše soukromého 

rázu, soukromý jejich ráz však nevyloučí pravděpodobně působnost soudní. Blíží se 

totiž kvape doba, kdy se stane se rozvedená žena Zeithammerova opět matkou. Bohužel 

není však jisto, kdo bude otcem. K šťastnému otcovství nechce se hlásiti ani rozvedený 

manžel, s nímž je její poměr stále velkou záhadou, ani její intimní přítel – pan doktor. 

Takže o přiznání otcovství bude tedy musiti rozhodnout soud pomocí krevní zkoušky. 

V neposlední době bude míti možnost státní zástupce, aby věnoval pozornost i býv. 

milence Vlachově, která nedávno podrobila se v známém porodnickém sanatoři na 

Vinohradech těžké operaci. Podrobnosti zatím nechceme uváděti, ale i zde je zájem na

hladkém průběhu celého případu, takže budeme mít příležitost, co nejdříve referovati o 

tom, jak se chudá manekýnka mohla dostati zrovna do ne příliš laciného sanatoria. Jak 

vidno společenství s nimi nepřináší nikomu štěstí, ať jist jest to v jakémkoliv případě.“99

Polední list však u této zprávy neuvedl autora a odpovědný redaktor listu Bohuš 

Ausobský100 ho odmítl u soudu jmenovat. Zavázal se však, že důkaz pravdy navrhne u 

hlavního přelíčení. Za nepodložené bylo totiž před soudem považováno každé tvrzení, 

jehož pravdivost se nepodařilo prokázat. Vzhledem k tomu, že žalované informace byly 

ryze soukromého charakteru a jejich pravdivost se velice špatně dokazovala. 

Ještě před začátkem hlavního líčení dne 5. února 1930 se společnost Tempo101

dohodla s Emílií Zeithemmerovou na tom, že do osmi dnů uveřejní na straně třetí 

v dolní polovici prohlášení ve znění: Ke článku uveřejněném v tomto časopise dne 

7/8.1929 číslo 193 a týkající se paní Emilie Zeithammerové, prohlašujeme, že tvrzení 

tam obsažení a týkající se paní Emilie Zaithammerové odvoláváme, poněvadž jí 

z ničeho nečestného viniti nemůžeme“. Navíc musel odpovědný redaktor do čtrnácti 

dnů doručit právnímu zástupci Zeithemmerové osm set korun československých jako 

kompenzaci soudních a jiných výloh.

                                                
99 Trestní řízení s č.j. Tl XIX 2389/29. 
100 Bohuš Ausobský (19. 5. 1889 Písek – 12. 4. 1950 Praha), český novinář, který patřil do redakce 
legionářských periodik Československý voják, Československý deník a časopisu 28. říjen. V letech 1924–
1931 byl členem Syndikátu československých novinářů a od podzimu 1938 člen tiskové
komise Strany národní jednoty. Mezi lety 1928 a 1941 šéfredaktor všech listů tiskového koncernu Tempo.
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4.4 Jaroslav Šalda versus Venkov

Tiskové soudy však nekončily pouze uzavřením smíru či rozsudkem soudní 

komise. Pokud totiž účastník soudního řízení nebyl s vyhlášením rozhodnutí soudu 

spokojen a měl pocit, že je mu ublíženo na jeho právech, mohl se obrátit se zmateční 

stížností102 na Nejvyšší soud103.

Spor, který se rozhořel mezi Jaroslavem Šaldou104, ředitelem akciové společnosti 

Melantrich105, a Oldřichem Daňkem, zodpovědným redaktorem časopisu Venkov106, 

může sloužit jako názorný příklad. Šalda si stěžoval na článek uveřejněný v tomto 

časopise na straně 4 pod titulkem „Václav Klofáč…“107 dne 5. listopadu 1929. Žaloba 

byla podle platné vyhlášky podána na konkrétní odstavec: „V mysli mi stále sedí zřejmě 

jen tíživá příšera válečných půjček bratra Groha108, Šaldy, atd., neboť hned na počátku 

                                                                                                                                              
101 Tempo byl vydavatelský koncern, který na konci 20. let založil Jiří Stříbrný se svým bratrem 
Františkem. Mezi jeho nejúspěšnější tituly patří Polední list, Večerní list nebo bulvárně laděný list 
Expres.
102 Podle Karla Malého byla zmateční stížnost přejata do československého právního řádu z rakousko-
uherského práva. Proti rozhodnutí soudu prvé instance se odsouzený mohl odvolat pomocí zmateční 
stížnosti, pokud se řízení podle jeho názoru nekonalo podle platného práva. Stížnost došla na kasační 
soud (v Československu Nejvyšší soud), který rozhodl o rozsudku – buď stížnosti vyhověl nebo ji zamítl.
103 Nejvyšší soud byl zřízen v listopadu 1918 a o rok později začal sídlit v Brně. Byl postaven nad 
soustavu civilních a trestních soudů. Podle svého vídeňského vzoru jej tvořil první a druhý prezident, 
senátní prezidenti, které jmenoval prezident republiky.
104 Šalda Jaroslav (27.3. 1880 – 31.5. 1965) byl český podnikatel v oblasti polygrafie a vydavatelství. 
V roce 1910 se stal ředitelem a v letech 1924 – 1945dokonce vrchním ředitelem vydavatelského a 
tiskařského gigantu Melantrich a.s., což byl ve své době jeden z nejmodernějších polygrafických objektů 
v Evropě. Jeho činnost je úzce spjata s Národní socialistickou stranou.
105 Melantrich a.s. bylo pražské nakladatelství a vydavatelství, které bylo založeno roku 1898 jako 
Tiskárna národně sociálního dělnictva. Od roku 1910 nese označení Melantrich, kdy do jejího čela 
nastoupil Jaroslav Šalda. V období první republiky se Melantrich stal nejvýznamnějším vydavatelstvím a 
nakladatelstvím, které sídlilo na Václavském náměstí v Praze, ale své pobočky měl i v Brně, Ostravě a 
Žilině. Mezi jeho nejúspěšnější tituly patří České slovo, Večerní České slovo, A-zet, Telegraf, Moravské 
slovo, Pražský ilustrovaný zpravodaj, Hvězda československých paní a dívek, STAR či Ahoj na sobotu.  
V podobě, v jaké byla tiskárna známá za první republiky, zanikla v roce 1949, kdy byla zestátněna. 
(Halada, 2007, str. 205 – 206)
106 Deník Venkov byl politickým tiskem Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu, tedy 
Strana agrární.  Venkov byl po roce 1918 vydáván Československými tiskařskými a vydavatelskými 
podniky Novina. 
107 Václav Jaroslav Klofáč (21.1. 1868 – 10.7. 1942)  český politik, zakladatel a předseda Československé 
strany národně sociální. V letech 1901 – 1918 byl poslancem v rakouské říšské radě, v roce 1918 – 1920 
dokonce ministr národní obrany.  
108 František Groh byl český obchodník, který byl odsouzen v procesu s válečnými půjčkami na pět let 
vězení. Byl shledán vinným, že v Rakousku a Uhersku ve dvacátých letech nakupoval válečné půjčky,
které poté v Československu měnil za státní dluhopisy se tříprocentním úrokem. Tehdejší zákon však 
podobné praktiky neschvaloval. 
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svého díkuvzdání snaží se zaplašiti tuto dusící ho můru „hledáním kamene, který by po 

ní hodil…“109. 

Jaroslav Šalda se ve zprávě o vznesení trestního stíhání domnívá, že je textem 

přímo napaden v souvislosti s takzvanými procesy o válečných půjčkách110. Zdůrazňuje, 

že je „všeobecně dobře známo, že skončily ne jen zproštěním soukromého žalobce (tedy 

Šaldy), nýbrž rozsudky vyslovují, že mu v celé věci nelze ani nejmenšího vytknouti“111. 

Šalda se v této souvislosti domníval, že starosti ve snu mu nepůsobí žádná „nezávadná 

činnost“, a proto se jedná o nařčení z podvodů s válečnými půjčkami, které považoval 

za nepodložené.

Jelikož ani v tomto případě nepadlo v přípravném vyšetřování jméno autora 

článku a odpovědný redaktor Oldřich Daněk tvrdil, že „inkriminovaný článek nepsal, 

nečetl a do tisku nedal“112, byla dne 5. února 1930 podána žaloba.

Šalda kromě omluvy požadoval 10 tisíc korun československých, uhrazení útrat, 

zapovězení čísla a uveřejněný rozsudek bez poznámky v Českém Slově a Večerním 

Českém Slově. Hlavní přelíčení se konalo 17. května 1930, kdy obžalovaný Daněk 

předložil důkazy pravdy soudem uznané. Jednalo se o trestní spisy Tk IV 8827/26, Tk 

IV 10.954/26 a Tk XIV 452/28, jimiž soud uzavřel takzvané procesy o válečných 

půjčkách113. Daněk chtěl podle svého vyjádření těmito rozsudky poukázat, že 

„soukromý žalobce nemohl popřít svoji účast na celé akci“ a jelikož „upisovací listiny, 

které vedly ke spáchání podvodu, spolupodepisoval, zločin tím bona fide114 umožnil… 

Je proto pochopitelné, že veřejnosti byla tato jeho účast nepříznivě kritisována a že byl 

osvobozen jedině pro nedostatek subjektivní skutkové podstaty, ačkoliv objektivně byl 

                                                
109 Soudní řízení čj. T1 VII 3044/29 ze dne 30. ledna 1930.
110 Po utvoření Československé republiky potřebovala nová vláda vybrat hotovost. Rozhodla se proto 
v roce 1922 poskytnou čtyři šestiprocentní půjčky ve výši, které vynesly přes sedm miliard korun 
československých. V zápětí se rozhodlo i o výměnách tříprocentních odškodňovacích dluhopisů za 
válečné půjčky vydané v Rakousku a Uhersku.  Po čtyřech letech však bylo shledáno, že byl porušován 
zákon, protože byly do Československa pašována potvrzení o válečných dodávkách neoprávněně 
z Rakouska a Uherska a zde byly předloženy k výměně za státní dluhopisy. Jelikož byl Jaroslav Šalda v té 
době funkcionářem České lidové záložny a musel podepisovat veškeré dokumenty, dotýkal se případ i 
jeho.  
111 Soudní řízení čj. T1 VII 3044/29 ze dne 5. února 1930
112 Soudní řízení čj. T1 VII 3044/29 ze dne 5. února 1930
113 Soudní řízení s čj. Tk IV 8827/26, Tk IV 10.954/26 a T1 XIV 452/28 obsahovaly mimo jiné výslechy 
obžalovaného Jaroslava Šaldy a Františka Groha, na základě kterých byl prvně jmenovaný zproštěn 
obžaloby. Hlavním argumentem soudu bylo tvrzení, že Šalda jednal v nevědomosti a přestože byl do 
podvodu zapleten, byl shledán nevinným. 
114 Bona fide neboli dobrá víra je psychická kategorie, která je významná z hlediska ustanovení 
občanského zákoníku. V dobré víře není ten, kdo věděl nebo se zřetelem k okolnostem případu vědět měl, 
jaký  je právní stav. Nedostatek dobré víry má různé následky v závislosti na konkrétních vztazích, v 
nichž je existence dobré víry relevantní (Fiala, J. a kol.: str. 47)
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u něho trestný čin dán“115. Podle obhájce se navíc v inkriminované větě nemluví, kdo 

byl zproštěn a kdo odsouzen.

Krajský soud trestní v Praze nakonec po hlavním přelíčení dne 4. listopadu 1930 

uznal obžalovaného Oldřicha Daňka „vinným, že jako odpovědný redaktor periodického 

tisku „Venkov“ v Praze tištěného a vydávaného, zanedbal takové pozornosti, při jejímž 

povinném užití nebyl by do č. 259 tohoto tiskopisu ze dne 5 listopadu 1929 pojat článek 

pod názvem „Václav Klofáč…“, jehož větou … jest soukromý žalobce Jaroslav Šalda, 

bez udání určitých skutků, viněn z opovržlivých vlastností“116. Daněk tak z rozhodnutí 

kmetského soudu spáchal přestupek podle paragrafu 6 zákona z 30. Května 1924 č. 124 

Sb. a byl odsouzen k peněžité pokutě v obnosu 500 korun československých, pro případ 

nedobytnosti do vězení na 14 dní, k náhradě nákladů trestního řízení a útrat právního 

zastoupení soukromého žalobce Jaroslava Šaldy. Dle paragrafu 14 tiskové novely byl 

navíc obžalovaný společně s vydavatelem časopisu Venkov povinen uveřejnit 

rozsudkový výrok bezplatně a bez poznámek v místě v periodickém tiskopise Venkov a 

České Slovo a podle návrhu žaloby k zaplacení obnosu dva tisíce korun 

československých soukromému žalobci za „příkoří trestným činem mu způsobené“117.

Za tři dny po vyhlášení rozsudku, tj. 7. listopadu 1930, podal Oldřich Daněk 

odvolání spojené se zmateční stížností k Nejvyššímu soudu. Daněk si stěžoval na to, že 

inkriminovaná věta mluví všeobecně o problémech s válečnými půjčkami a průměrný 

čtenář z ní nemůže odvodit, že byl Jaroslav Šalda jedním z obviněných v této aféře. 

„Zmatečný důvod spatřuji dle paragrafu 281 č. 4, č.5, č.9a a 9b, trestního řádu, že soud 

nalézací zamítl můj návrh na slyšení svědků, pana sen. Josefa Vraného, posl. Jiřího 

Stříbrného118 a redaktora dr. Kahánka o tom, že aféra válečných půjček způsobila 

předsedovi strany národně socialistické Václ. Klofáčovi velké potíže a starosti a že se 

proto může mluviti o příšeře a můře, která jej tížila. Článek … netýká se svým obsahem 

soukromého žalobce Jaroslava Šaldy, ale nýbrž obsahuje pouze politickou studii týkající 

                                                
115 Soudní řízení čj. T1 VII 3044/29 ze dne 17. května 1930
116 Soudní řízení čj. T1 VII 3044/29 ze dne 4. listopadu 1930
117 Důvodová zpráva u hlavního líčení v soudním řízení čj. T1 VII 3044/29 ze dne 4. listopadu 1930
118 Jiří Stříbrný (14.1. 1880 – 21.1. 1955) byl český politika novinář. Za první světové války se aktivně 
zúčastnil protirakouského odboje a v roce 1918 se stal jedním z „mužů 28. října“. Do roku 1926 zastával 
nejrůznější ministerské funkce a od roku 1920 až do roku 1926 byl místopředseda Národní sociální 
strany, ze které byl v roce 1926 vyloučen. Poté se stal představitelem strany fašistické Strany národní 
slovenských socialistů, ze které se poté stala Národní liga. V roce 1945 byl zatčen a v soudním procesu za 
dva roky odsouzen na doživotí.
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se Václava Klofáče a je odpovědí na jeho článek uveřejněný krátce před tím nadpisem 

„Díku vzdání všem“119.

Nejvyšší soud dne 8. března 1932 vyhověl zmateční stížnosti. Důvodem pro 

změnu rozsudku se stalo to, že se inkriminovaná věta vychází z faktu, že Šalda čelil 

obžalobě z účasti na zmíněném podvodu – není tak naplněna skutková podstata § 491 

trestního řádu o učinění křivé výtce z nepočestnosti. Odpovědný redaktor Oldřich 

Daněk byl však shledán vinným v tom, že „jak z důvodů rozsudcových vysvítá, nečetl 

obžalovaný závadnou větu a byla uveřejněna bez jeho vědomí. Proto uznal první soud 

obžalovaného vinným přestupkem zanedbání povinné péče redaktorské ve smyslu § 6 

tiskové novely a nebylo tomuto výroku odporováno zmateční stížností soukromým 

obžalobcem“120.

Původní verdikt tak byl zrušen ve prospěch Oldřicha Daňka a původní žalobce 

Jaroslav Šalda musel uhradit úhrady na obhajobu obžalovaného, které stanovil soud 

první instance121.  

4.5 Vybrané statistické údaje o soudech z let 1924 – 1948

Poté, co vstoupil v platnost zákon č. 124/1924 Sb. z. a n., se rapidně zvýšil počet 

žalob u takzvaných tiskových soudů. Podle knihy Dějiny českých médiích v datech to 

bylo zejména z toho důvodu, že se procesy staly finančně dostupnější, mohly se týkat 

konkrétních slov či pasáží, spor se dal prodlužovat na roky, na odškodném šlo zištně 

těžit122.  Pokud se tak dotyčný, kterého se dotkla informace uveřejněná v konkrétním 

článku, a nemusel být ani konkrétně jmenován, obrátil na soud, měl značnou naději, že 

ve sporu uspěje. Každým rokem se tak před trestní soud v Praze dostalo přes 500 

trestních řízení a další desítky případů skončily vzájemnou dohodou. 

Navíc se do sporu dostávali stále stejné osoby, většinou odpovědní redaktoři 

významných periodik, kteří před tiskovým soudem stáli i více než stokrát. Přestože 

finanční náklady neslo při tiskových deliktech vydavatelství nebo tiskový koncern, 

trestní odpovědnost padala na hlavu konkrétního redaktora. 

                                                
119 Soudní řízení čj. T1 VII 3044/29 ze dne 7. listopadu 1930
120 Soudní řízení čj. T1 VII 3044/29 ze dne 8. března 1932
121 Což byl krajský soud trestní v Praze.
122 Dějiny českých médií v datech, str. 353
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Jméno Pasivní žaloba Aktivní žaloba

Otakar Skýpala 150 14

Melantrich 0 117

Tempo 1 66

Otakar Skýpala stanul jako odpovědný redaktor nejprve deníku Moravského 

Slova, poté Českého Slova a Večerního Českého Slova celkem 164krát. V drtivé 

většině, tedy ve 150 případech, stál Skýpala na straně obžalovaného. Mezi jeho 

nejčastější žalobce patřila strana Československá národní demokracie a ze soukromých 

osob Jiří Stříbrný, který se se Skýpalou viděl u soudu při rekordních 24 trestních řízení.  

Celkově Skopalu žalovalo 107 různých osob včetně Ferdinanda Peroutky, Antonína 

Zápotockého či Konstantina von Neuratha. Zbylých 14 trestních řízení inicioval sám 

v roli odpovědného redaktora výše zmíněných periodik.

Jméno akciové společnosti pro grafický průmysl a nakladatelství Melantrich sice 

na mnoha soudních řízení zaznělo, ale u většiny případů nebyla společnost přímo 

žalována. Odpovědnost totiž nesl odpovědný redaktor daného periodika. Oproti tomu 

společnost Melantrich iniciovala na 117 žalob proti bezpečnosti cti. Nejvíce obvinění 

padlo na odpovědného redaktora Poledního listu Alfréda Javorina (33 soudních řízení), 

deseti žalobám čelili také Vladimír Líbal z redakce Národních listů a Národa a Karel 

Werner, odpovědný redaktor periodika Profesionál.

Před soudní stolici se častokrát dostali i zástupci vydavatelské společnosti 

Tempo. Přestože i v tomto případě nesli hlavní odpovědnost zejména odpovědní 

redaktoři konkrétních periodik, v jednom případě se žaloba dotýkala přímo Tempa. 

Jednalo se o případ Emilie Zeithammerové v roce 1929, který nedošel ani k hlavnímu 

líčení. Společnost Tempo se s žalobkyní ještě před jeho konáním domluvila na 

mimosoudním vyrovnání. 
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Opačná situace nastala v 66 případech. Více než polovinu, tj. 38 soudní pří, 

přitom vedlo Tempo s redaktorem časopisu Venkov Oldřichem Daňkem. Emil Synek 

čelil deseti soudním sporům,  a na odpovědného redaktora Fašistické Pravdy a Národní 

pravdy Karla Rulíka si u soudu stěžovalo Tempo celkem osmkrát.     
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Závěr

Mediální praxe se v dobách první republiky výrazně odlišovala od dnešní 

tiskové reality. Kromě faktu, že jednotlivá periodika se veřejně hlásila k určitým 

ideologickým směrům či přímo politickým stranám, což se výrazně odráželo na práci 

jednotlivých redakcí, to byla  zejména tisková novela z roku 1924 a platná legislativa, 

která utvářela mantinely pro tehdejší žurnalisty.

Tiskové právo za první republiky lze bez nadsázky označit za nedemokratické a 

oproti jiným právním otázkám velmi zastaralé. Jak se uvádí ve výše zmíněných 

kapitolách, jedním z hlavních faktorů, který hrál v této problematice roli, byl fakt, že 

tiskové právo bylo kompletně převzato z právního řádu rakouského a uherského, který 

byl nejen sedmdesát let123 starý, ale také svým zaměřením se hodil spíše do 

autoritářského a nikoli demokratického režimu. V převzatém tiskovém právu tak 

naprosto chyběl pojem svoboda slova, veřejný zájem či objektivita, naopak stále 

pracoval s termínem cenzura, konfiskace či urážka státu.

Mnohem podstatnější okolnost, která měla vliv na formování tehdejší novinářské 

praxe, však byl politický a z velké strany i společenský nezájem na zaběhnutém pořádku 

cokoliv změnit. Dokazuje to nejen marná snaha trvající téměř dvacet let o přepracování 

tiskových zákonů, ale také novely, které mimo jiné oddělily žurnalisty a tiskové právo 

od ostatních prohřešků a stanovily přesná pravidla pro takzvané tiskové soudy.

Konkrétně na těchto trestních řízení lze znázornit jednotlivé nedostatky 

v tehdejších předpisech, které novináře svazovali i během procesů. Toto tvrzení 

dokazuje i fakt, že většina případů skončila ještě dříve než začalo samotné hlavní líčení, 

protože se jednotlivé strany domluvily na mimosoudním vyrovnání. Pokud totiž spor 

pokračoval i dál, skončil v naprosté většině ve prospěch žalobce. 

Na obžalovaného se navíc hledělo bez presumpce neviny – od začátku na něho 

bylo pohlíženo jako na viníka, který dokazoval svou nevinu a musel soudu předkládat 

                                                
123 I ve dvacátých letech minulého století totiž stále platil recipovaný vojenský trestní řád z roku 1952, 
který se dotýkal i mediálního práva v tehdejším Československu.
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takzvané důkazy pravdy či pravděpodobnosti, aby se očistil124. Pokud to neudělal, 

riskoval, že soudní při nevyhraje. Navíc byl hned ze začátku procesu zákonem nucen 

porušit novinářskou etiku tím, že prozradí svůj zdroj, udá autora zprávy či toho, kdo 

informaci do redakce přinesl, což současná právní věda nezná. Platný tiskový zákon č. 

46/2000 Sb. dokonce přímo obsahuje ustanovení, která zaručují  ochranu vlastních 

zdrojů, takže novinář může v určitých případech neprozradit, jak a od koho informaci 

získal. Jak uvádí Bakičová, redakce, které nejsou schopné ochránit své informátory 

„ruinují vlastní důvěryhodnost a poškozují žurnalistiku jako takovou. V budoucnu si 

totiž informátoři budou velice rozmýšlet, jestli mají médiím věřit“125. 

U soudu se také objevovaly v drtivé většině stále stejné tváře a ze shrnutí 

nejčastějších soudní sporů lze usuzovat, že se do nich promítaly i osobní antipatie a 

nevyřízené účty z minulých nedorozumění. Například Otakar Skýpala se k soudu dostal 

jako odpovědný redaktor více než sto šedesátkrát.  Nezanedbatelným aspektem byla při 

sporech i otázka, k jakému politickému směru se konkrétní médium kloní. Velmi časté 

totiž byli tiskové soudy nejen mezi novinářem a politikem, případně tiskovým 

koncernem a politickou stranou, ale také mezi jednotlivými žurnalisty, kteří se 

prostřednictvím novin osobně napadali. 

Mezi mezníky tehdejšího tiskového práva patřil zejména zákon č. 124/1924 Sb., 

známý pod označením tisková novela nebo „náhubkový“ zákon, který vyjmul takzvané 

tiskové soudy z trestního řádu a určil pro ně odlišná pravidla. Zločiny, přečiny, ale také 

přestupky spáchané tiskem byly podle této novelizace posuzovány nikoli podle trestního 

či občanského práva, jak je tomu dnes, ale podle zvláštního zákona. Trestné činy 

spáchané tiskem tak získávaly nový rozměr – nevztahovala se na ně pravidla a tresty 

jako u ostatních provinění, místo pod porotní soudy nově spadaly pod soudy kmetské a 

jejich apelačním aparátem se stal rovnou Nejvyšší soud. Jak se netajili ani autoři 

důvodové zprávy, která byla v květnu 1924 předložena československým 

zákonodárcům, vyjmutí tiskových sporů z systému trestního práva měl za úkol odstranit 

z tisku politicky nepohodlné informace.  

                                                
124 Pro srovnání s dnešním právem je nutno dodat, že v současné době je na obžalovaného pohlíženo jako 
na nevinného, dokud nepadne odsuzující rozsudek. Obžalovaný navíc nemusí dokazovat svou nevinu, 
naopak jeho vinu musí prokázat protistrana (pozn. autorky).
125 Bakičová, 2005, str 250
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Na obranu tehdejšího práva je však nutno podotknout, že česká legislativa se 

teprve začala seznamovat s termíny jako svoboda slova, právo na vyjádření svého 

názoru uměleckou formou či veřejný zájem. Z předešlého rakousko-uherského systému, 

ve kterém měla česká legislativa jistou tradici, nebylo v tomto ohledu odkud čerpat. 

Tehdejší legislativci tedy museli balancovat mezi novými pojmy o svobodě slova a 

osobnostními právy, protože „omezení svobody slova a tisku je možné jen tehdy, když 

se její neomezené provádění dostává do rozporu s jinými základními právy (například 

s lidskou důstojností) nebo když ohrožuje elementární bezpečnostní zájmy 

společenství“126. I v současné době je však otázka, kde končí hranice jednoho práva a 

začíná oblast práva druhého velmi křehká a ve většině případů opět záleží na soudci, 

aby její přesnou konturu určil. Nelze však upřednostňovat jedno právo před druhým.

Československo teprve hledalo směr, kterým se k demokratickým hodnotám 

dobere a svoboda tisku k nim bez pochyby patří. Jak uvádí Jirák a Köpplová, svoboda 

slova se může rozvíjet jen tehdy, pokud existuje ve společnosti debata o uplatňované 

cenzuře. „Zavádění a rušení cenzurních opatření provází dějiny novodobých médií 

v různé míře do současnosti.“127 Svoboda slova je však hodnota vysoká hodnota, která 

nesmí být ochromena příliš úzce pojatými právními normami128.

                                                
126 Bakičová, 2005, str. 224
127 Jirák a Köpplová, 2007, str. 63
128 Bakičová, 2005, str. 234
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Summary

The media law was completely diferent from contemporary situation. The most 

of journals were political, trial proceedings was modulated by special institution and 

there was precensorship influencing everyday practices. 

It is important to say that law of the First Republic was undemocratic and 

archaistic. It was the cause of takeover seventy old laws from the Austria-Hungary. 

These laws did not operate with conception of freedom of speech or right to 

information. 

The journalists  had to prove their inocence during the trial proceedings, there 

was not any presumption of  innocence. What is more, the journalist was forced into 

betrayal his source of information. The most of trials ended fot the benefit of plaintiff so 

essentials part of trials finished by arrangement before initiation the main trial. 

Thanks to lack of interest and political unwillingness, the media law was mixture 

of old legal enactment and several novel which clashed with democratic conception of 

journalism.
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