l'otv'ánlo 10 ,s'ní!žíein~ věk:tl il eti10sti !n a t:elntol rok a oidttuidl téžl př~vz;a~
IOls'nIO'VU záklon r,aklolU'sk'é; r,e:pu'b~iky ze dne 6. února J 919 čís. 96,
St.-Oels.-B1. U nás. pak' bezp!o:chylby byl vtorem telutol zálkloln 1lIa . .
!šlemu zá'klolnu z 23. červenCe. }e's t litovati, ž'e při p'rodlednáJváinl~
'z'á k1oln:a (v p[leiniU nebyllo debaty, srov. MsO'op. zpr,á vy !Str. 2105)
:n~k:dlol :nepolukáz,al !Ua Ih'r!a/ndld OZZ vei Vlěkiu dvaoerti l,e t Byli~
'byc'hloim slel t,a k navrátild ku 'Svlé:m1U' vl:als'tnrm'U" práJvníimiU" vÝiV10jd aj
~)elmvád:ě1i termJ'n něm,eck,é' h IOl práva. Pokud' se tÝ/če 'Odrll'Voldněn~
:v;ěku 20 :Je:t jest pOIz:namlen.a'ti, zle ,tlalt áž h'r anice jest z'aVledle.n.a lI1ia, ·př.
,""tel Švýcařích', a j'edln/a:k', ž;e by rnebylo vadilo, kdyby svéJprráv'n'osti
:p!oldflS práva s:olu:k'rrotm/é'h'O se 'n abý:V1a']a d'říve Inež 'vle vleřej\néml
prá v:u.
Na,sk:ytá E(el ,néÍjm pt.ázk:a, zidía' by při tvoření :nOVÝidhl iákbnrCl
IV čtel~klols~lovens'k:é r,eptuMioe bylo možno pHhUž'e ti a plOl pHpadlě
i InaYlaziO/Vla'ŤÍ na ha'st,orÍck'é právo č!e!3iké. Pokfud! sle týčle' V1eř'ej.,
néh'o/ práv,aJ n:as'í:m' IOISvlObolze/nílm ' /O'ŽIi~/ol óels k'é s't ,áťnf ,'p1rávID'. Jle's~
dlo!statteJ:ně známo, jak d!fl.!ežátÝim /a'rgtľm1e'ntem bylo v z:álP/a'S,el ZaJ
n:aš'Í' samiois~lalrnols.t. ZV'J.áš'tlě lnraše pr/olP'aga' č'n~ ,a!kbe' v dzdlnt~ II1lel0'P/ol~
mle!n:uu:a zdúraztdň/oIVla;ti hi'Stlo'rÍc'klé a samo's tatné posta:velní čelskéhbl
státu a při úp;r,a v,ě hr,alnic rlf/plutbLli ky ,n'a mi:rolv,é Iklo/nferelnci lI1aši
zástUiPci ,otduvordňova1i čJels'k,é plOžatdiav'ky: nejlvk1e . IdJějilnný!mi db,
k!l,ardy. A plo/cl/ohně jia;klo jsmle! 'nla'V'ázaU na stCÍ1tn'l prwVlO česlklé,;
m,ůž]elme nyní p/olkr,a oovati j v lSloiUlkro:m~é'm ' právu. VÝlťkla' Ineptá-,
k'nolk/o'V'Ols ti -nle!prlla'tÍ na ,něj, česklé siQlukrom.é právo bylo vždy Ine'~
stml'r'ně Plolkfloči~,é a z!e/ms.ké p ráV1o bylo ovl, ád~átnol delffilDik/raUdký;mi
:duchlem. Vzp/o/meňmie' na přJlk'l.ad ďn.stitutu z:ems·kých' d:e!s 'k~ j1ak j'e'st
tlentlo ú"sta'V íU nás vyvj,nut. Vždyť j'e'j pře,l'Í~m : á, - jak 'n/al to pOlu,ká)z.aJ1
.R .a n dl a, i rlalklo/UiSlk é pr á v,o. Kro:mě t.olhto č;e/3' k ' é ptá.V:OI' j els,t hdls tOl-:
rick'ým prloldUlktielm právní:hlo výv0l'e ta byl.Ji tento vyvoJ přeirOUŠlefn
:dlohou našlelhro třÍ!stalet,éh/o útis'kiU, j/elst nla 'nás, bychom InYln~ v Iněm,
p/olkraČtova!:i. Vš-í:m:aJí:clei :si dě1in Če'Skiéhb práva, '}JlO'ználm/el plrá,v!níi
přlf/3vědčelUL !l1ďu, In:ej1eln v Cech:ách ', :a'l-e i v ol3tat'nfchl zlemúchl:. rle plUh:i'ky a budleme Se' pak v!a'fiolV'ati ve svých' zákbnech' pordlobrnýdh!
. chyb ů~a'k lol v zák/o/ně 101 snÍžle!nÍ! vlěrk!u z'letiio;sti. V rbom ,t kvi i vÝl.,
zlnam práVlnÍJdh' diějJ,n .č!e'ský;oh prlol 'UY'nějšílhlo 'z,álk olll'ordláif Ce': ' P/~I-:
k'rač,olvální:m v lO'rgallltickétm výIvoji vym'ýtí/m:eJ ze svýc!h z'á[klol11lů cii~
:v~:ivy a vti'S'k/nlelmte jim /o'siobit~ národní r,áZ'.
1
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Dvě

knihy o .záborovém z·ákonu.

v PlolS'le1d'ní době vyš'la d\lIě plOjédlná,n~ oZ:áb'oflolVlélml íz!álklolnlUJ
zle >dne 16.: ~dubina 1919, č'Ís. 215 sb. z. a n., la' tiO! j;etdlnaJkl p!o/j'eiď.,
Iná:ní pf/oif. Dra Krčm;ářlel ve · svazklu III. od& 1. H:airtmalnn- JIOI-,
a·ch1i.mlo/Wl v:yldlán/Í z:á!kloinů r1eplUbJdk'y čés'klo:slovelnské (náJkl.aidleltn Bur-l
'
~'ílka & Kloihloruta la fr. Rivnáče), jledlna,k prof. Dra Mi'lostlaVélJ StieblraJ
l
1,Pio'zleimik o'V'á r.e:flo,rrm,a " náikladiem' spiOcrk:ll' č:e'SIťÝ,c' h p'liá;vI.nílklŮr " Vš:e'-:
l
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Ih1r:d " jiakjOlžitlO z V1M'štnlÍo IQ'ti'sk z časop[s u "Pr,á:vin íik l" s!els1lt 6-9 J :
rlolč. 1'91'9. V po:jleldlnáJn~ prv,ém vyikládiá 'se zevnlllblně 'Pla,ragr:af 'zla p:ara.grla;fjejm zlmlÍ,né:llIéihlO! zákoina., v "Pozemkové reformě" p:OidiáMtÍ'
'Ele plalk IS)'lstleimla tický: vý'kl,ad dJO!tyčnýcih' předpl:s,:l. Obě :tyto! publi·
Ik!a(,~) jlejk'h:ž a.iUitlolři j:s'o,u z:n ia~d k nim co. nejvfc:e pto'Vloaain íl, jSlOlu
vlej"IÍoe celllný)mii.' PIOlmů,c!ka:mi pro Jk'ažidé1hio:, k!ďo choe dlobř1e' pOlr\Ol"i
zluměti jleldlnlo!t1Jvý,m ,Uista'f1Io'V:e,n,~m ráJmciO'v,élh'o z,áklo!na. i á,bolr olvéhl()l.
Pr;olf. "Krčmář, jleln ž zúč,astni,l
při r,edakd záik'onla', v'y:s 'v:ětll 'U~Jiej
cfleL k :e Irt'erÝ'm j:edn1oltJivá rus'(lél!nO'Veln ÍI směřU:J 'íi, p'r ,o,středl k ~y, k'tlerýJmd,.
i dlův,ody",- ,pi-iO,č tak' Čdlll'í, prof. Sti!eih e'r pak při vý)<!l,a;du ,plodll1o bujle\
ta 'k'ls _-á '1U1stanIO!vleIllÍ' z:álkioln'náJ k 'riltide, poku:d se týká jic'hl Ú-Č' ,e!~"I
Inlo,sti i jICl;idh' ,dI!Ůs~ ledkú; :arciť i 'vptCij'e,dn:á:nÍ Krč,méÍ!řJOlViě jiSlOlul
Ivyzd'vi'hio!vány čleltné chioullQlstiv,é ,o"cá'z'k'y zálk01n'ťlj, j;eln ž :s ve'lik'Ý1nl! '
c'hivla1t!e!m b:yll klolnClÍpová!n, za 'tÍlm úČtellem ', ,aby hY}'QI dbik,álz,r\lniOl"
Ž'e z ák:oin plO 'sh :áln cle p r ,ál v ln i IC'kJ Ié! n;e,uí: .n.edbkblOa'l Ý a žle IOltálz''<yr
Í t,é IOlel: Z'e' ř'eši;ti ,ust.anlOvleln ~m prlOIStým:. Jak ' z:m:ílně, /1ié k'ri ti de~
IS!10!ž1
tak IÍ p:olstéz:ei uivieldelné:mu 1:vrzle:n í' j,es t dáti v pl:nié ffilílřle ta. pr:~vdiu : '
I zá'kloln" Plo stráJnclei flOrm:á:!lnií sehed'oko'nalle'Jš.íI, snesle ČaJstlol lO'PIiáv.,Illiě'IÚ~ 'výfk:YJ 1:Ý.kaJjlí d 'siel j;e1
hiOi :ob:sah~l1J.
.
Plolk 'uld 'Slel b:~dgílh:o ,obsahu, t,ě'c'h'to p'l1bHkad tý:óel, ~Ulvá.d~ ISler
v JlPloizl~m!klo'V'é r1eform: ě" c.enlný1 lh1'Stolfictký př,eh1l ledl liŮ'z'nols1m!ěr:nýdh\
s'n!a'h 101rlejflOflmlu poz:emlk:OvlotU 'za. lválk'y ,al 'obzvI,ášH v 'lleplubJiC\ej
č!eis'klols,llo,v'e'nsklé, dblož'ený: přÍis]ušln ýJmli proto'k;ol y N ár,odlnuhlQl iS h'o o·
lm'áždJěllllÍ. Pr!olbí;r,a j,Í' a v'y'k~,áJdlaJí s!e: j;e'd'OIotHvié: diůlležilté plotj:my~ ,
'v z,áhlo1nO:Víélm úí:kblliě ,sie vy,slk ytujifd, ji(l;kb plolj:e1ml záibloir,UI" ISIO:U:~
bo;nu nleJmlovitlQtstí~ pioměr lID!ezli :solUlb'olrem' a záhonem :atd'. Ku 'k'olncil
plak' [lIVledeny a vy~olž!eny jl~OIU :ne'jtdlůlež:itěfšr p'ř, edipJ,sy dlaJ.šuchl !tř i
z,áklo~nlů" k'tleirté. b:yly v)'1d1áIllY plO ' z'á'klolnlu z,á borové\m :a j:ejic'h'ž účed,elm\
jle)st) aby se plolzlem'k:ová r'e:formla p:r nvied.Jra:: Z:álkJolna ze Idlne
27. klV!ětn:a 191'9 Č. 318 'Sb . z. a' 'll. :01půdě pno d lrobln,6 lpa,dh'tý.řlé1,
zá'klolnla zlel dne 11. červ:na 1'919 Č. 330 sb. z. ia n. lol plo'zl ~m;kloIVlé!ml
úřadě a zákloln!a zlel dnle 11. čer'vl e!nce 191'9 Č. 387 sb. z. :al ll" J(
jlÍlmž osle zábolr!OIvý; z!ájkbn IdlopllňulJ l et.
V piullťJk~ad Krčmář'ově, j:aI{ Již b:y,110 In;a'z'na člejnlo l, Ise:ťkl:Íiváimej
Isle se z:e'vr,ubn'Ý1m výk~ad'em 'P'ř,etdp~slŮ z'á:k!o:n:ných~ a 'S vlellkle ClelnnÝ1ml
!nalstÍin~lnťm 'Prlo:\ I~';ls1l' 'kbdlif,j,k!aČinÍ'hlo, toho, j,ak r'ůlzJnlé b'yJy In:á~
Iz:o)ry, ~'tfeir,é 'o té k!tiené IOltáiz'Ce p.alnlo",~aly, jia:k' ruzně teln I{tier,Ý1 přeleť ..
pi,s :by[ flolrim,u:!'ová'n a jla'k' plo,sllézie' ip~latná; Jormlulace byla zV101elflla:.
Plolkuid Islel jleJlťn'otHvýc'h' IOItázlél{ týče J uplatňUjí se ,mílsty, nŮ:z'ni~
'll á zlolr y loblolU a:utlO-rlŮ. ' U v:ád'ím' 'zdle! ně'k'teir:é:
Jieist tol z'ej:miélna pdndÍpidn,i 'ná'zlar na pov,alh u záJb:OlnU!. Vy,"'!
f::;Ik'ytu[1e. sle 'n1ázlolr, že ;z;álblolr jie:Slt j,a l~é: s~ p:rávo věcné, 'krtetré hv,ál,
jJak' j!e;dlnlolu vz'nlI{11O (Krč,mář), :čl In:apr:ati tomu !náz:a,r , ž'e zábOll.~
jle;,;t stalv flliU'k't'UÍ'íící~ Is't av fia!ktidklý, kt.erý č,asem bude vZ'nilk'aJti lal
z'a:ni'ka.H Ploid!ob!ně jiaikb ISlOlulblolr : SlOlUlbiOtr př'eJsl taI, 'záblon' p:řels !'c: al (Stmte!·
bler). Otáz'kla Il11láJ v'e;!:klolw dŮ~ežitolst z:e'j mé!l1Ia p,ok'ud se tý!če děd!icťť. ,
Plolďle náz1o'r lu prvlnílhb b,Y!l by 'm;ajle'te'kl zd'ěděný, byť i ,už byl Iffile:2lÍL

",e:

J

22

d:ěldiclěl r:o!z'd~le'n a nebyl zde s,olubior, stá'le v záho'f,UJ idldlO! všledhl
hutd!olu,cÍ:C'h kOI:leJn. Slo'U'd'ílm, ž'e 's'P'rávnějš'í, .a fect:flIod!UJ~š ~ jlel '!l,áJzlo r,
d'nu'h'ý:. Vždyť i!n 'tl~nc.í zákidn:a jlelst, aby nehyl'O v jedněch' nul~olU!
víclfi 'Ulež ]50, re:sp. 250 hia m'ajieťk:u piolziell11k:ového, ,tlO~d'ki 'Všlak
'kaž:dlý, m :ů ž lel míN. NenÍ'-II.i Ih!oi ji'ž bo';i'k proto, Ž'e pOzlelm!kloivÝ]
úř,ad' da~ 'Sviol: enÍ Ik lotdiděl' etnf jisté čás,ti ,a z'Ciz'enÍ' m!áJ j:'etd~y VlŮ6i
státu Ip r,áJvní úČlÍn'kly (§ 7. a clolntr.), '11ielb'.o pro,tlo, že stáJt [J'ře'vzaiX
jH část, p:řleVyšulj ,í:dl 150, r,e-sp. 250 'hia, neblo p'roto,. ž;el dlědlicklo.t~
suk c!e'3's'Í s!ol1,lhoof :se ro,z:p!ad1, ,ač'ko;Hv z'de dř í've b yl la, hyl oe'lý] v 2Já.,
horu, '11lein í žádlnélh b dfůJvlOd!u, proč oy zbytek' měl b~td jeMé iV'z!á.,
boir ,u. Tlo 'lYy by:~o, jist.ě š~:k: a;n;os,n, L a v'edll-o by kle: 'z:njč~níl Istředn~hiol
stla:tk!u 'V,ůb!e:c.
]'i:s tá d'ivlerg,en:o~ Je -dMe v, n~zlolriU, m ;,í ~H hý:tl § 2. :dio'Pll.n'~lni
iUst.alnIO'v!enÍlm § 4. 10 'r.odličí/cih' a idlěltech'. ~l:a:d!nél roz'hiod]nult íl -(Stlebťlr)
není 10l diůvl0ldnělnl0 z 'MeddlS'k.a právlnnck;éhol, a,l,,~, ,odůvod!ně-'Do, jest
spr,avedl:no's tí a :stej,nýlm Iměfeln.~m vše m'. NenÍť s pr!a V'edJ:iv o, ah;y
byly piostiž!e1ny zábtore!m ' s'Oitťh' r,ny, míaj~ e,~k:U'J k"ce:ré' 'S/e o:otl1'O'U' v l[1ulk bu
r'o'd:jČtl a j'ejÍ'ch děH p :o nas1
talé úči..mno:sl ti tOlhloto z'áklolna, Inik!oJdv
.oin y S'ou'hr'nYJ k'teré. z:ctle u:ž hylLy, 24. dubina 191-9.
Záptolvěď jJné ex,ekucie In ež 'exlelkUlee Vlnuqe'n'O'U spr:á!vou Inazy:v.a!
Stieber straš,jvý!m, inle:m1!:iois,rdlným uls-ca'nlo'v:elni:m: TI!al vš,echlny, I S~ťaJny,.,
Arciť správl ně pIOldbtý:k:á! Krčmiář, ž,e ony O's,oib'y, pro !<Jter.é: v,ázlnolUJ
na zabr;alné!m maj'efku Iněja'k'á pná:Vla, 'nebu!diolu' v nic:h f zklrádelnd
zř'etdem k' plolslled'11'í větě §u 9. Při př'evzletr dbj'dlOlLu p~l ně iUSPOlWo,~
jte'nÍ svélhlo: práVla. Ovšem to mll~e' trvati d~'o,ufh;á) léta:! A tUJ :si
každý: w~c d1ohř,e r'o'zvážÍ, ntežlli n.a ta')(iOvý z:ab:ra'11Ý, m,a jle've:kl PlO ..
z'e mklový pio's kytne úv:ěr, 'ne'ví-li, k!d'y, vl.ast,nl ě We Isvým: ple:něz:Ů!ml
z,a se přiJde. Omez'et11'Í iex1ek:Ulce ar'Ciť 111ILlIs'do, bý,t i přijialto, In~boť
'VlnlUC'etnlOlu dražbou by huď vyldraž/eln á l1,elffi'Ov.itIOIS't vys'Coupi!,al IZ{~
z'ábolflU: (,a t'Oim u' chI H~, l z'ákbnotd'árce' Z'a'b'r á,niU 'h~lal vně asi ipIrolto~
,a by :nleby:Iy vym'k1nuty z'e záb;olr.u zJnačn.é čalsti nleimlo1vLtoStÍ:, k,teré
chce stát převzíiti 'b ,e z' náihrad'y), ,a neb:o l~y lTI!us,eJllo b',ÝIti iS,E~l!nIQo~
vie'Ulo, Ž'e na, vydraž[t'ei!.e př'eJld1e m!ajiet1e'k zabra'nÝl a' pak b'y;
s'e lopětv d'r,a žbé 'klup:ec vrlťbec nenaš-el ainle ho j;e:n tatkbvýJ ikl~irý'
by In abÍz'el CelnU 'V,e:~mi In ílZkiolu Ik:e 'šlk1odl ě v,ěfilteliů rleáln~ch'.
, Plolkud · se týiká ,o.stlatnÍ1cH 'p'řípadů, n,eu:\'ád'ÍIill' j,e' p'r olto, že'
n.ejde ln piodstat' uérŮ'z'nO'sti názorů, nýhrž s!plfšlei 101 'Ílo, je-Ji ~o
k;t 'e ré Illsua'11lolve n·í úče~lnlé, !slp r,a v,edUrivé ,aibdr.
- --les'.
'

Studium žen na právnické fakultě
pražské university.
Jar m i I a Ves e I á.

Dělk 'a'UstvÍ f-a!kiU'lty právnicklé IUJplolz'O'r1nilo

(vyhlláškolU z'e (iJnie
] 4. 1,is tlop'ad:u ] 918), ž:~, da e 'Usnels'enÍ s bo,r,u p r,olfes'Olrs'kléhloi .zle Idlne '
8.1d'st!opradu ]9]8, přijlímaj.íl Is,e zia' řád'né. plo:sluchačk!y' ~eny, IVy.
k~azluj.í.c'Í tytéž 'z'á'kloinné 'jJIodmrn:k!y jaikJo posliUc'hla'či ffiluŽ'šH.
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