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K otázce úpravy poručnictví. 
fr. a n tiš e k M r ~ t i n a. 

Národnímu shromáždění naší republiky nikdo v budoucnosti 
nebude moci upříti vážnou snahu dle možnosti zahojiti rány zpúsobe
né válkou. Tak mnohé utrpellÍ bylo v tomto zákonodárném shromáž
dčnÍ zmírněno. ne-li zcela odstraněno.. 

Je pochopitelno, že i jednotlivé orgány vlády napomáhají úkolu 
tOlllll vhodn~Tmi osnovami zákonů. Vesměs však skoro jde o před
lohy pilné, nestrpící dlouhého odkladu. Té pilné práce je však toHk, 
2e sotva, múže býti zdolána, a nestačí proto. čas na reformy hlubší, 
vyžadující studia a předchozího prozkoumání ,kruhy odbornými. To 
je však úkolem nás, právníkú praktických, abychom zatím alespoň 
pudu připravovali pro ony budoucí velké reformy. Účelu tomu má 
dle možnosti sloužiti námětem i tento článek. 

Zákonem o ochraně dětí v ciZÍ péči a dětí llemanželskýc'h, při
jat~TDl po vzoru něm. rakŮ'us,kém, byla učiněna ochranná opatření 
mající poskytnouti záruku, že nikdo nebude se moci lehkom,yslně neb 
dokonce zlovolně zbavovati zákonem mu uložené péče o vlastní dítě, 
a že děti v cizí péči nebudou tělesně a duševně mrzačeny. 

K vydání zákona o takové Ů'chraně vede poznání, že dosavadní 
zarízení jsou nedostatečna, že děti hynou, že příští generace Hdstva 
by musela velmi špatně vypadati, nemělo-li by se podařiti dosavadní 
válkou rozvrácený stav výchovy v dohledné době zlepšiti. Statistika 
ukáže v nedaleké době, ialk velké procento činí 'počet dětí zemřelých 
v době vilky, procento jistě značné, když se uváŽÍ, že ku př. v roce 
1917 zemřelo o 61.642 lidí více v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 
než se narodilo, a že velká tato úmrtnost H1ěla příčinu hlavně v ne
dos.tatečných pom'ěrech vyživovacích a jimi vyvolaných epidemi
ckých nemocích, jež klátily do hrobu hlavně útlé dítky, Nejde však 
jen b to zabezpečiti lepší vyživování: demoralisace přivoděná válkou 
má v zápětí, že i tam. kde by výživa ceterirs paribus. opatřena býti 
mohla, není té snahy zabezpečiti výchŮ'vu dítěte po stránce tělesné 
i duševní, jde-li o. děti cizí neb 'postrádající tepla rodinného krbu, že 
sobectví rozšířivší se jak nikdy před tím, zatlačuje i ty poslední city 
k vyděděncům rodinného domŮ'va. 

Náprava má býti zjednána v každém směru zákonem o' ochraně 
,dětí v cizí péči a dětí nemanželských. 

Dle ,prováděcího nařízení k obdobnému něm. rak. zákonu (v 
době, kdy tyto řádky píši; nemám prováděcího nařízení k našemu 
zákonu po ruce) má být dozor vykonáván dŮ'zorčími úřadovnami, 
za něž mohou být ustanoveny: úřady zemské a obecní na ochranu 
dítek, mládeže a zdraví a poručenstva z povolání, okr. spolky a po 
družné spolky l1eb úřadovny zem. Ů'rganis.ací na ochranu dítek a mlá
leže, konečně jiné vhodné organisace, zabývající se péčí o mládež. 

TytŮ' 'Pak úřadovny máji pŮ'mocí placených opatrovatelkyň neb 
ošetřovatel kyň a žen z ochoty činných dbáti o to, aby péče se dála 
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řádně. JmelJovitě mají zkoumaťi, zela v novém místě ošetřování j 
dítko r-ádně umistněno, zda v~rživa, péče a v~rcho'va je dostatečná, 
'Ú čemž se mají přesvědčiti i pravidelnými návštěvami, případnč 
mají nechat dítko lékařsky prohlédnouti a ošetřovati, hlásiti onemQ'
cnění a jiné závady vyskytlé v domově. kde děti jich dozoru svěřené 
se liacházejí, aby neutnpěly újmy a 'pod. 

Tato :pak dozorčí činnost je veřejná, úřadovny pověřené do
zorem nad dětmi jsou ustanovovány vládou zemskou po vyslechnutí 
zemské organisace pro péČi o děti, dozor nad úřadovnami děje se , 
ministerstvy soc. ,péče, vnitra a vyučování, zemskými vládami 
a zvláš tními zmocněnci ministerstev. Stížnosti na opatření úřadoven 
jdou k úřadu polit ickému. 

Soudy- mají zÍ1stati ze součinnosti v této nové organisaci vy
loučeny, ač je přirozeno. že opatření svěřovaná dle zákona úřadf1l11 
po1itick"irm nutně se doUrkají čil1nosti souclú ve vlastnosti úřadLl nad
porU'čenských" 

Nechceme se zatím , pouštěti podrobně do rozebírání vhodnosti 
či nevhodnosti organisace takto provedené. organisace. jež buduje 
povýtečně na institucích soukromých (sir. spolky a pod.) a chce po
mocí jich postaviti v~rchOVll dětí ,pronikavějším zpúsobem než dosud 
to hylo možno, ,pod dozor stá t n í. Chceme zatím jen povšechně 
obfrat se ,o.tázkou, zda organisace tato bude moci býti dle pravdě 
podobno'Sti postačitelnoLl a zda není v budoucnosti cesty jiné, kter01 I 
by se mohlo zamýšleného účelu dojíti daleko spolehlivěji. 

Myšlénka dozoru 'prováděného tak, jak jej má na mysli 110V)' 
zákon, není nová. DozHr ten byl již d ř í v e 'prováděn sirotčími 
spolky a sir. radami. Funkcionáři těchto již dříve dostávali od soudll 
zmocnění próv,áděti dozor právě tak jak to mají nyní činiti funkci'Ú
l1áři úřadoven, pověřených dozorem nad v~'ChOVOLl dětí v cizí péči 
a dětí nemanžetsk~!ch. 

Nové nanejvýše je, že dozor ten bude zařízen 'Systematicky v 
celém státě a pod kontrolou státní. . 

Jak však prováděn bucle, s jak~!m úspěchem, záleží na možnosti 
výběrll takov~r ch osob, jež mají poskytno·uti záruku vážného a pil
néhO' provádění úkolu jim svěřeného. ' A tu nutno pochybovati o t0111, ' 

že osoby takové budou moci býti v dostatečném množs tví nalezeny. 
Ve větších městec'h budou to moci b~í ti osoby ať ,placené ať z ochoty 
činné, jež nebudou musiti míti žádných ohledů a budou moci vystl/
povati rázně a bezohledně. V městech velk~rch jako v Brně, Praze 
a j. je téměř nemožnO' chtíti provésti kontrolu do podrobností. zde 
budeme rádi, podaří - Ii se nám .aspoň zhruba zachytiti zlo. Najdou 
se však osoby vhodné na venko'vě? Dovoluji si tvrditi na ,podkladě 
'pr,axe, že jedině úspěŠn~T}l1 je dozor bezprostřední. tak, aby o kaž
dém špatném kroku dítěte svěřeného dzí péči a dítěte nemanželského 
nabyla' 'Osoba ,povolaná k dozoru vědomos.ti. Toho naprostá nebude 
lze doc íl iti ani pomocí o'šetřovatelkyú a opatrovatelkyň, ani pomoci o
sob z ochoty či n l1~rch , Z finančních d(lvodLI' není možno zajistiti pla-
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cell~fm silám. ustanoveným snad pro každou obec neb více -obcí do
hromady, takovou nezávislost, aby mohly bez ohledu postupovati, 
dokonce si toho nelze slibovati od osob jen z ochoty Činných. V ,kaž
dém případě narazí jich činnost bezohledná na nějaký odpor, jenž, 
při známé vázanosti osob na venko'vské obci najde opory j II osob 
bezprostředně neinteresovaný ch. To právě bude kamenem úrazu 
pro úspěš n os t této nové organisace. Měl-li by ale dozor být prová
děn osobaml vzdálenějšími, snad pro celý okres neb jeho čás t usta
novenými, nebude to. zase ničeho pomáhati. Neoddávejme se klamu. 
Takov~' orgán okresní nedozví se o případech vyžadujících zakro-
čení, právě tak jako 'Sou d ne. Občasné, byť i pravidelné návštěvy 
jeho a prohlídky pomohou velmi málo. Zlo u kořene vidět, bezpro
středně pozorovat celi' živo t dítěte a ne jen n ěiak~' reflex jeho, je 
nutno . Ta okolnost. že vedení poručenstv i nachází se u nás v ruko u 
soudú, není pro otázku ús,pěšnosti poručenského dohledu zce la v e- ' 
cllejší, naopak, myslím, velice v~ Znam11011 a rozhodující. 

Ph komplikování veškerého života, jaké nastalo indu strialis.1cl 
a návalem lidí do Illěst. značně se uvo-lnila pouta, která dříve -pojila 

' celé rodiny, rody a obce. Není více té pozo'rnosti k vad ll ém u cho
vání se jednotlivce a nent snahy odstraniti je ingerencí s.o ukromou. 

Soud stal se příliš vzdáleným, než aby 1110hl úspěšně zasaho
vati, zpravidla nedojdou jeho sluchu skutečnosti vhodné pro. zakro-
·čenÍ. leč. až již je pozdě. Nepomohly ani sirotčí spolky a s irotč í rady. 
Snahy vynikajících organisátoru, ač dovedly vzbuditi zájem o dítě, 

zdaleka nejsou korunovány úspěchy rovl1ocený mi vynaloženému 
úsilí. Nelze zapříti, že mnohé s irotčí rady a spolky plnily své úkoly 
krásně, nehledíc k dobám váJečn~r 111, kdy beztOlho měřítko 'musilo 
b~r t mírnějším, poněvadž členúm obce, zllstavším doma, byla tÍklá
dána i spousta ú~olú jin~r ch. 

Než i před válkou bylo lze poznati, že ani siro tčí rady nebudo u 
spaSitelem. fl1ngovaly obyčejně nějak}r čas po založení, pokud zde 
byl zájem o novou instituci. a - což hlavní - dokud zde' byl siln~r 
a obětav~' iednotlivcc, jenž je neustále povzbuzoval k činnosti . Ta-

'kových ale jed't1otlivcll bylo poměrně málo, a nebylo žádné záruky, 
že ceI5,- okres SOl Idní, všechny obce a osady v něm budou míti dost 
takov}'ch jedincLl. 

K'de, jak namnoze, soudni okres má 50-70 i vice obcí. nedá se 
JJaprosto docíliti, aby všude se sirotčí rady súčastni1ystejnoll měrou 
převzatých úkolů. 

Soud maje na starosti několik ti's íc sirotkír a Gpatrovancll a jsa 
zaneprázdněn naléhavými úkoly denně přirÍlstajícími ,nemá - vůbec 
času a možnosti přesvědčit se řádně o stavu svých poručencll a 0 -

'patrovanci't Dotazník zaslaný občas na obec vyplní zpravidla obecní 
'strážník neb sluha, všechny otázky zodpoví se tak, aby z toho nic 
nebylo, jen aby poručník či rodina poručencoV'a neměla k soudu 
\ esty. a zas je dobře. Uváží-Ij se vzdálenosť jednotliv~r ch osad 18 
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.až 2~ km i v íce od mí: ta oud u, není tato lidská labost nijak 
podivnou. 

A tak se zlo rodí potaH, až vyroste, a najednou teprve .bví soud 
poručenský z oznámení krajského neb zemského soudu, že jeho po
ručellec provedl zločin. Jak k tomu došel výchovou, zda bylo možno 
v časně zjednati nápravu, leží zača té nepozlláno v daleké minulosti . 

Je nezbytno souditi, že tento stav se na dlollhou dobu nezlepší, 
nao pak ještě zhorší. Potrvají-li však s·hora naznačené nedostatky , 
stane s·e stav ten neudržitelným a bude hlodati životní sílu státu. 

Soudy také dávno již dobře cítily, že jejich snaha o nápravu 
je naillnoze marnou, poněvadž neměly dostatečné opory a pomoci, 
a dávno se ozývaly hlasy po ~nové úpravě, úpravě, jež .by na jedné 
straně ,přivodila skutečnou a trvalou ,péči o sirotky a na druhé straně 
ulevila soudúm tak, že by dle možnosti činnost jejich obmezovala ~e 
na virkOl1Y povahy judika torní. 

Poohlédneme-li se v zákonodárstvích cizích, vidíme, že ne 
všude je soud úřadem poručensk~Tm. 

Tak především v Uhrách nevykonávají dozor poručenský S011-

dy, nýbrž svazky samosprávné. V Německu je s.ice poručel1'ským 
úřadem »Amtsgericht«, ale ne bezv~rhradllě. Byloť jedJlot1iv~rm srá
túm dovoleno lIch~rliti se od tohoto pravidla. a tak ve více státech. 
byla přenesena moc poručenská na úřady jiné. Ku přík!. ve Wirten· 
berskll ' na úřady pozůstávající z okresllího notáře jako 'předsedy a 
2 volených sirotčích soudCl! s titulem »ordentliC'hes Vormundschafts
gericht«, podléhající Amtsgerichtu. V obou státech meklenburských. 
'hyla agenda ,po-ručenská ,přenesena na magistráty. Podobné odchylky 
isou v Badenu, Hamburku, v Bavořích, Sas-ku a některých menších 
státech. Také v Norsku, jež má nejmoderněji upraveno hmotné právo 
nemanželských dětí, súčastní se obecní zastupitelstva komis.í se 
správním charakterem, jakými jsou t. zv. vrchlloporučenstva. 

Arci v zemích práva románského nejevilo se odloučení poľU
čenstev od soudů po většině nutnýrn a to následkem existence t. zv. 
rodinn)7ch rad a instituce protiporučníka. 

U nás. však pro rodinné rady není púdy, a dlužno se proto 0--. 

h1ížeti, zda další vývoj není možným jiným směrem . 
Tu 'pak přicházíme k poznatku, že není vyloučeno jisté navá-· 

zánÍ na staré městské právo české. 
Dle českého městského práva byla síce prvotně většina práv 

odnášejících se k výkonu moci poručenské v rukou rodiny, avšak 
'postupem času převzaly její 'pllsobno·st svazky veřejnoprávní. V 
!královských městech měl péči o Sirotky král, v 'Poddanských pán 
města, ale ve skutečnosti ji vykonávala rada a rychtáři, a vedení 
poručenství tvoří značnou část agendy městské. 

Před radou ustanovoval se poručník nebo jej rada sama jmeno
vala. ujímání se poručens.tví dálo se v radě nebo před dvěma přísež
l1ými, tam se vedly kpihy sirotčí obsahuiící seznam jmění, jež měl 
pnručník odevzdati, .... v radě ·byly rozhodovány i majetkové 'Spory 
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.sirotéí. Arci se vedl u rady i seznam sirotklI (vjz Kapras: Por učen-
5tví nad siro:tky v právu českém str. 91 a násL). 

Tak vidíme, že tento blahodárn~f vSrvoj byl v1astně II nás p ře
trže1l vlivem vyvinll,jicí se ústředn í moci státní a práv cizích, an iž 
bv to bylo bývalo na prospěch věci. 

- 'Ovšem dnes nelze si mysliti přenesení úřadu poručenského na 
,obce vtJbcc beze vší přípravy. Po většině nemají venkovské obce 
zpl1sobil~'ch orgánLt k tOl11U , aby obstarávaly úkoly již dnes na ně vlo
žené, natož ještě další. Ale již dnes llvažuje se o tom, aby obecní · 
úřady byly vypraveny tak odborně vzdělanými silami úřednickými; 
aby mohly plně dostáti nejen ÚkO.][II11 dnešním, ale i blldouCÍm. 

Nejvhodnější k tomu je instituce t. zv. obvodových tajemník Lt 7 

,podobná oné, jaká již nyni existuie na Slovensku. Pro ,požadavek ' 
tell vy.stoupil již v Národním Shromáždění člen N. S. Hrouda, uvá

· děje, že ,práce obecních úřadú musí vésti »odborníd, kteří 'budou 
svému povolání plně oddáni a do všech poměrLl 'náležitě zapracol-
ván i ~< , čímž »se uvede českos lovenská samospráva i v mal~Tch ob
cích v náležiHr chod a nabude pak vážnosti a .dúvěry, jaká ji právem 
pfísluší« (viz stenografické protokoly Národního Shromážděn í 2L 
schllze). 

Také dr. Pilar v Národních Lis tech ze ]6. úJ10ra -1919 navrhl 
převzetí této ins.tituce ze Slovenska. r 

Na takto podepřené obecní úřady bylo by možno bez obavy 
·přenésti vetlení pOťučenství nad sirotky, byť i za jis tých kautel, jež 
budou uvedeny dále. Nebyl by to jediný úkol, kter~T by rcorgani
sované' obecní úřady mohly obstarávat vedle ' vlastní činnosti 
správní. Dobře by bylo možno přenés.ti na ně i úkoly obligatornich 
smírčíc h úřadú. jicllŽ zavedení se beztoho také z mll{)ha stran do
poručuje, 

Prospěch by. IZ toho byl dvojí: so udy mohly by se věnovati 
daleko více než dnes vlastní činnosti soudcovské. trestn í a civHní, 
čímž- :by se dosáhlo jich uvolnění k Zldokonalení se. dokonce by p c> 
.j)r·ibrání elemen tu laického ,byla dána PO'kud možno ještě větší zá
rulka nestrélJnného souzeni, kromě toho ale poručenství bylo. by ve
deno. z bezpro1sHední bHzk1osti. 'lJřad poručensk:\f viděl 'by přímo 
všechny potřeby dHNe a osoby potřebuHd o{)hrany, hl1cd by je 
mohl také obstan~ti. dí,tko. nerostlo by, jako dnes ,namnoze se děje . . 
-bez ·dohledu, když soud začasté až po! roce se dozví. že pOll'uč.ník je 
mrtev. nclbo že se o dítě jemu svěřené nestará, nelbo že se odstě -
hoval. pak by 'se ka'ždé ze špatné a ne,dostatečné výchovy plyno ucí 
zl.o mohlo, udu'siti hned v zárodkll. a tím by ,přec zisk[\.la obec, ze-
mě a celý stát. Je tedy PTovedení tohoto úkolll z dí'IV,od6 sociál-, 
nich :nezhytným a nntkavý m. 

túikoly. jež by měli plniti obvodoví tajemnríd, vyža.dovaly . by 
'.ovšem, .aby to byli mužt zralí, se vzděláním všeaoecným, pr{)lcež 
'by bylo, třeba žádati studium stř edůškolské . 
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l( elnámellí se pak s agendoLi a k oV1ládnl1ťí všech přiL'tz:l " 
'ných olborit ÓllInO ' oi jich b:ylo by tT-eba dnp1n9:ní vzdělání všenbec 
ného prúprGlvOIL! v jednoročním praktic.kém kursu. Zde by 'si osvc
jili znallost hlavních zákon-ú (vydatnolL .pomúckolU mohly by b~r t l i 
zv!{ršt k tomu cíli pořízenié k8Jtechismy občan l-;:ého a správního. prá- , 
va), Zi(lc by též z{u',nveií pra-kti ky se llaučÍlli úřadovati. 

Kmmě této, věcné záruky zpúsobiJosti bylo by nutno, aby ne
byli jen smlilv\1IÍmi Llředlúky, závislými na vlili a přání dO'časný..:h 

hmkdonářú obce, ale byli jmenováni jako veřejní llřecJníci buď vlá
dou. neho ::t1e ", p-oň širšími samo'S!)lrá vnými svazky. 

I v tom pJ-í,padě. že by šlo, o jm,e.nov~ní v ládo·lI . neJbyllO by to 
na (Ikor myš·len ky auvol1oJJ11ie nhcí. Nehledíc 'k tomu, že i po pro- , 
ve.dellí ~u ZOo zák. ze 7./2. 1919 Č. 76 c-h. z. a Jl. nebnde se mOCI stát 
obeHti bez přenášení jednotlivých 11 kOll II právy státní na o'gec a 'Ze 
tedy i Iladálc ' plljlde ' i o přenesenoll pllsobnost ob~e, tJ'eba zdúra~
niti. že byl by olbvodo'v~ ' tajemník jen , vedollcím úředníkem. nema
jícím 1110ci rozhodování. Pokud pak i ~ 9. cit. zák. nutí jeho. ÚI

ča o tmti se ,porad ve sc-llLhí'ch, ned6.vá jemu všeGbecně práva hlla1so
vati. takže nějaké obavy. že by ob\'. tajemníci mohli , v~'- m vlivem 
~UltoJltOiJ1lJ1í živel II ésti v 1~ li'Več. zde není. 

Orgánem vlastním by la b obecní (měst 'kú) rada. Ust-aJ1lo-
v cnÍ I 'U . cit. zák. o nutllo~ti konatI schi'lze aSPorl jednO-ll za týtden 
zabezpečuje, že běh yřízen~ byl bv normální. 

Hlavllí zá ' ::tdy vedení pOľllónictví a opatrovnictví obcemi za 
p'omoci obvodovSrch t::ljemnrků byly by pak tyto: 

Obecní úřady jako obecní II řady sirotčí vyko.návají svými ra
·ť.ami dohled a péči nad siro.tky a opatrovanci. v~'jimečně spraJVll}í ' 
i jmění ieHch, to,tiž tehdy, když jmění to. PGzllst6.vá ze svrš'kú vůbec ' 

nClb jinakého jmění movitéhol, nepřevyš\ljícího ceny 500 K. 1 tako
výti ma>jetck musí býti zajištčll. Za opomenutí za ,iištěn ,Í obec ručí. 

SOIIlCI rozhoduje jen o propuštění z moci otco-vské, zletění, pro-, 
dlo.už.ení moci otcQivské a pO'ľLlčenské, zm ocnění k vedení ; POril, 
schválení smíru vztahujícího se na pfedmět ceny pře 500 K, a o 
zbavcní vóprávnosti, poskytuje pomQiC právní a vede poručenství ' 
Ll opatrovnictví jin~l'ch než , hQira jmcnovaných POrl l iČenCú a opatrol
vandr. MlržC vlšak i v těch rJlř Ílú,de'ch přenésti do-hlccl a péči o oIS.O-
by na obecl1,í sirO'tčí úřad. ' 

Obecní siroltčí úřad je podporován sirotčí radOt .. V p·řípadccit: 
Jmeno.vání pOlručníka, zbav Ilí jeho úřadu. umístění sirotka neb OpJ.

trovamce, volby povolání ať , dáním do učení neb do některé Ško!l.sr. 
mimol 'olbe n011 a měšťanskOlI, svolení kll olžcnenÍ se nebo vdání se, 
p ři podání dobrolzdání vyž2daných 's'Olldem za účelem jeho rozhod
,nutí, j.e p'a-vinen vyžádati si dOlbré zldání sirotčí rad v' Sirotčí rady ' 
pazů t<lvají ze zástupců olbcí spJjcn\'·oh v liT-ad Ll ohvodového tcdBl1l
níka, škol těchže obcí, 1\J0le"Č-nosN nábožel1sk~rch a ]i ~' ch dúvěry-- , 
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hodn~'ch olsob l žen, Jez, ]n !elluje k rcsn í souct, maje zření k torrrJ, 

"by všechn,y tí-kly obyvalclstv,a byly zastoupeny. 
Z ro,zhodnutí obecního úřadu s,ira:tčího .ie mO'žllO cclv c'lati se 

do 14 {1,nl1 k 's'ou'du. !plrávol odvolání má poručník . POt,17,1110' opatrov
Jlík nebo poclpLtrce a tÍ'tOI příbuzní: matka, děd a bá!ba se strany 
otcovské i mateřské, zleltiJí souro.zenci. strýc a teL!. kOllečnt: 00-
'vodov}' tajemník. Soud r'Gzhoc1n:e v I·tzení nespo rll éni a sdělí své 
rozhodnutí cbecníJ11l1 siro,tčímu úi'adu II zúč8..sinělT}r J11 stranám. ProH 
rozhodnutí tom11 je během dalších 14 dní možnou stížnO'st na kraj
skj',' re~'p' . zemský s,olld a' nepodléhá ro,zhodnlltí tohoto clal1šírnu 

opravnému prostí-edku. 
Obvodovému t<lJjemníku náleží vŠe'Chl1<.L opatf'eni za účellem 

pl'ípr~wy nebo provedení í ozhod.Jllltí obecního sirotčího, úřadu. Při 
I"oc.hybnostech objevivškh se ph pro'vádčrll usnesení ob, sir-otčího 
úí-adll vyžádá si nové usnesení. 

V pi'ípadě tom. že dítko trvale se J)řesti:l1l!Ie do obce jiné, po-
žádá obecní' sirotčí úřad. dosavad pOÚlčellství nebo opatrovnictví 
vcdoucí. obecní sirotčí úr-ad pJ-í~l\lšné obce o c1alšívedenÍ porllčen
'~ ť\ ' í ~e zasláním všech spi :~l1. 

Dohltxl Ilald obecním i si rotčí mi ľl řady kOIKljí SOllc!Y. Tyto. mají 
prú vo kdyko.liv podrobiti Čll1J1ost jcjich kontro.l:e a má zásadně před
llo'sta sondu ~1SPOlľí. jed~ ;lkráte v roce buď sám. neho svým zástuD
ce1l1 jeji'ch či1lnost pi'ezko'u1l1ati. c01ž se niťl že státi i příležitostně . . 

'v' pi-ípadě shledan~i'ch nC's.prá vností je dle povahy věci povi
nell liči /niti o,známení politIcké správě. jež má po-vinnost poHebné 
ohlednč olsoby vedoucího obvo>dovéhb tajel11ník<1 zai'í'díti . 

U so>udu se vedo'u se7.namy POTučencú Ll opatrovallcll nachá
zejících se pocl veden,ím tcho kte.r0ho sirotčího. úřadu. Každý nový 
pí-ípad zavedcn.Í ,poru.čenství neb ,olpaurovni,ctví a ka'ždé odpa,dnutl 
starého je povinen olbecní s irotčí úl-ad s děliti 'SOlldu. 

V době přecho.dnÍ, než-li by instituce odvodových tajemníků 
byla všude zaivť,dena. přenz;.oŠe!o' by se poručelJ1ství a opatrovnictví 
podupně jen tam. k,c1e by jnstitu'ce ta vs~ol1pila v život 

Na SlovC'\1slkl1. kde již, jak -hora Y·ečeno. instituce ob\'odov~' cl1 
tajeumíki'1 (t. zv. obecních notářť1) e'xilstuje, p,oJ11~'šl'elo se Hž d'l'íve 
na to, 3!by sir'otčí stolice byly rozpuštěny a správa pOľučenstev 
byla pI-evedena II~ľ so,ud. Bylo by tedy lze ihncd pI'enésti vedení: 
po ruče,nstcy dle ho.řeních zásad jecln:\kila obecní rady. je,ctnak na 

~olld. 

Proti instituci obvodových tajclIlníkú L1vúdčlo se začasté, že 
v Uhrách se neolsvč'dčil::t ~ to· pro . jich l·lp~atrLOst. Myslím však, že 
v~T,bka ta múžc se t},kati jen os.ob a ne instituce. 1 'soudci, advokáti 
atd. byli tam , jak známo, ,úp,lat-ni, a pře'ce nikomu nenapadne chtíti 
tvn.liti, 'že proto musí býti insFtuce SOlI cl cll, advokátú atd. odstra
ně rm, Jen osolb'Y J11usí 'bSrU vyměn0nv. 
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Duch nové státní ~lrHávy mllsí taďové zjevy lJl2inití nemož
] lý·mi. . 

Jsme ll<'Lopa'k pJ-csvědčeni, že' svčdomí.tí tajc ll1nici byli by pra
vým požehnáním venkov.sk~TCh obcí. Potřeby otbčanlt byly by za 
jich součinnosti daleko ji1nak uspokojovány než dl1!es, kdy pro d rob
né potřeby je i sO lld i po\'iti'cký úřad náramně vzdáleným, a kdy in
tervence II těchto t'ľL-:l!dú je vzhledem ke ztrátě čaStl a námaze cesty 
l leekoilomic.ko u. Obce aj <obecní sprúvy byly by pak ještč c1alleko 
vlí'ce j~[lk dnes nu:ší chlo'u,bo ll a pt-ispívaly 'by vvdatnlě'j'ší měro u k ře
šení úkolů veT'ejn}'ch. 

Org~tni,so.cc pOTučelTství za pomoci obvoclo:vJ! ch L.ije11ll1.íkli ne
mě:la by OInčc,h nevýhod plynoucích ze vzdálenosti osob ,dozorčí ch 
a vázanosti 'jich a ochrana sirotldl bylo by daleko lépe zabezpečena 
než 'je dnes a než, bude možno i pomocí nového 'zál\:on<1. 

Ve snaze prospěti stejnou mě-rOll i sirotkílm i soudúm POkOll
ŠÍ111 se llvésti takto jeden z pří štích problémú zákonné úpravy lla 
pI-etr-e's veřejno'sti. přeje s i. aby ,přesvěd1čenl o lllltn o~ti nápravy 
stalo se co nej,c1Hve všcobCCIl~rm a vedlo ,k cíli. 

Hovorna. 
(N~lše .led ,llota a j ej í pří : tí úkoly). Juko.11 a všecky 

spolky. také na naší Jednotu těic dolehla doba válečná. Nyní, kdy ko.
nečně spějeme opět k poměrill11 pravidelným, je na čase, <:bychom si tlv ě·
domili, jaké úkoly čekají naš í J r c1n otll v nejbli žší budoucnosti. Nesporno 
jest, že dlužilo ji, probuditi k lIovému živótu z letharg:ického s pánku, do 
něhož u,padla následkem vá'ečn~rch poměn"!. A nesmí to býti pouze probu
zen.i. k 'Jdřívější11111 ž ivotu předválečnémll. nýbrž k činnosti pln ějš í a inten
s.ivnější. Neboť poměry nás právníkll moravských, jež mají své lIsnedi v 
Brně, změnily se státoprávním pT-evratern tak dol\ollale, že vě tš í změny. 
jen stěží lze s,i p]'·edstaviti. 

Příštím školním rokem stane se Brno dí'tlež it\'m OhJliskem právuické 
práce theoretické a praktické. Bucleme zde míti II e j vy: š í s o II d a 
právnickou fakultu II o v é tl n i ve r S i t y M a s ary k o v y . Celá řada 
nových právníkil zde počne pťlsobiti: souelcoyé nejvyššího tribunálu soud
uího celé republiky. profesoři a docenti llové fGlkulty a s nimi zajisté velk ~r 
počet mladých adepti! právnických: studenti!. Piljde o to, soustřediti tyto 
nové živly se starýmí. A která korporace byla by povolaněj š í postarati se 
o dtlstojJ1é ústředí .pro veškeré tyto živly než naše Jednota, jež v nejno
"ější době soustřecfnje v sobě právníky theoretické a praktické a umož
iíuje tím, aby oba směry nepostrádaly dľl1ežitého vzájel1lného ovlivňovánÍ. 
1-;ez něj ž upadá iak theorie ~. ak praxe. 

Ukazuje se nYllí. jak správné byl-o, že jsme minulého roku přes ve
škeré varovné hlasy o nemožnosti a neprospěš1losti podobného pokusu pl"j
kročili k zásadní reorganisaci naše ho časopisu"'). Dnes 
možno říci. že pokus ten se zdařil. Od reorganisace stot~pl počet předpla

·titelú o 127, tedy o číslo velmi úctyhodné, a nemá zajisté smyslu, příti se 
o to, zela stou plnu ti to vyvoláno bylo přímo reo rganisací časopisu nebo Ho. 

~,) l~eorganisace ta rozhodně lIebyla ien vněj;í, jak se dr:rnnivaJ, re
feruje {) ní. náš sestersk~r časopis »Právnik«. 




