
Pře d mluv a.
Minulého roku jsme přerušili pravidelné vydávání 

každoročních svazků naší Vědecké ročenky, protože dotace 
ministerstva školství a národní osvěty, která hýla určena 
na její vydávání, byla z důvodů úsporných zrušena a pouze 
položka na seminární knihovny byla označena společně 
jako částka pro knihovnu a Vědeckou ročenku. Pro velká 
vydání v knihovnách však nebylo možno zmenšovali stejně 
již velmi nízkou dotaci pro knihovnu ještě více a tak se 
profesorský sbor rozhodl nevydali minulého roku Ročenky 
vůbec.

Než brzy se ukázalo, že ve Vědecké ročence je jediné 
středisko kolektivní práce profesorského sboru a tak se letos 
znovu odhodlal profesorský sbor právnické fakulty Masary
kovy university v Brně jednomyslným usnesením ve svém 
zasedání 22. března 1955 k vydání Vědecké ročenky a k po
kračování v dřívější její řadě, třebas za značných obětí.

Zároveň bylo usneseno, aby bylo po prvé letos zpraco
váno kolektivní téma, aby tak spolupráce členů profesor
ského a učitelského sboru byla co nejužší. Byli jsme si ovšem 
vědomí, že jako na jedné straně zpracování kolektivního 
tématu má své nesporné výhody, na druhé straně se objeví 
naproti tomu i některé nevýhody, jako na příklad, že se spo
lupráce nezúčastní všichni členové. Ale přesto bylo zvoleno 
zpracování společného tématu jako projev celé fakultní kor
porace k jednomu problému. Po poměrně krátké debatě za 
toto téma letos byla zvolena reforma právnického studia 
jako věc velmi ožehavá.

Když již byla provedena uzávěrka příspěvků a byla 
dodána většina rukopisů, podalo ministerstvo školství a ná
rodní osvěty také naší právnické fakultě k vyjádření osno
vy o reformě právnického studia. Tím se ovšem změnila 
v samém jádře otázka, o kterou šlo. Proto redakce se souhla
sem profesorského sboru vrátila všem pp. autorům jejich
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příspěvky, aby je nyní vzhledem ke změněné situaci podle 
svého názoru změnili nebo doplnili. Tím nastal ve vydání 
Ročenky došli značný průtah, protože někteří autoři pozmě
nili své dřívější příspěvky od základu. Výsledek předkládá 
redakce v následujících článcích. Protože se velmi často 
autoři odvolávají na znění osnov, redakce požádala mi
nisterstvo školství a národní osvěty, aby směla otisknouti 
v doslovném znění texty osnov a odůvodnění, k čemuž mi
nisterstvo ochotně svolilo. Redakce kvituje to s povděkem 
jako porozumění ministerstva pro věcné poznámky, které 
autoři přičiňují k reformním snahám pro zdokonaleni 
a zlepšení právnického studia.

Jako ve svazcích předešlých i letos připojujeme k zá
věru Ročenky obvyklou stať ze života naší fakulty.

Brno, 30. listopadu 1935.
Redakce.


