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VSEHRD 
LIST ČESKOSLOVENSKÝCH P,RÁVNÍKŮ. 

K sedmdesátým narozeninám. 
Není náhodou a!l,i povinností, že ,u 'Pi-í}eža,tm3ti s ed m des á

t Ý c hna r o. z e tl ,i n p ,r Ol f. dra L e 'O p a. 1 da H e y ľ o v.s k ,é
ho v'zpornimwme jellO záslužné bnno,sti na pol,i řÍJmSlkého práv,a,. 
,Sl1!aJd neexi,s,tu.}e če~~ký ,p.rávník vy;lý z naší stévroibyilé »Albma lvla
ter«, který Ly nej en neznal, nepolslouchall" nýbr:ž i nelmibov,all r to
hoto učitele základu všeho právního vě.dění, i-íms,kého Ipráva" které 
m,u prof. Hey,rovSlký svým ja.sným \' jrklaclem .prřiblližuje. Cellré ge
,nerace byly jim vycho'Vány, celým geherr-a;cím dosta.llOi Is.e jeho prací 
pevný,ch záldaldú právniC1kého chálpání a Tnyšl'ení. Plllof. HeyrDlv
ský jest za"kilaJdatelelffi védy právla ' řím,slkéhq, 'pěSluova'né českýiJ:n 
jlazy,kem a také nejv'ý'značmlějším jejim ipředs1,avi1teliernl .. 

. Bude tO/mu rprráv,ě v t:ěchto dnech sedmdesát llet, co narodi,l se 
v Českých BudiějtOvilCÍdh 'dne 14. llistopadu 1852. Po ukončení 
gymnas,i,a studoval práva na, pražské universitě, tenkráte ještě ne
rOlzdělel71,é a js,a ' žákem Czyhlar,zolvým a ' E,smarc1w\v)rm (je,hož 
poz,děJi vzpomenul krá61nýlm člálntkem v »Památníku Vš-ehľd'u « 
.I9I8), cLo,sáhl hodu()sti doktora práv r. J876. N av,sltíviv uni.Jv,er;sj,ty 
berlínskou a mrni,ehoysk'Olu, dIVě létla na,to již' dne '22,. září r. I878 
hahilitov3J1- se na .právnické fa,okultč praŽ!Siké pro 'ObOlr práva' i-ím
slkého. Pl~O lS!vé nadání. ,a Inevšední pí1li s\; ou byl nedlOluho na ' t 'El 

~ (r. I,882) . jmenován númořácbnÝ/lll' profesorem tohoto :předlměttr; 
kdy~ pak téhOlž T.oku, jaJk zná'm'O, praž,s,ká universi,ta byla roz.cliě
]'ena na česko\u a něme.ckou, přešel ' i prof. ,H 'eyrovský nai českou 
'Ll11i\Ver.Slitu, n.a níž od té dDlbYll.1oe,přetr,žitě ,sctrv,al, stav .se roku 
:I890 profeso,rem .i-ádným a zjednav s'i vážnolsti' a úcty,' j'aJká 'mill 
náleží. Dvakráte by,l " ,děkanem právnické Ja,kulty , a tu v: léte-:h 
1895-,-6, a .I903-4, v rOlce I'908-9 byl zvolen 'za rektora u,ni
v'e11sň1ty: 

. Než na fiílové ' čes1ké univ,ersitě mlácešSlky ' vybavené neče.ká.l 
HeyroVls.kéhoklllid, nutný Ik ·věd:eéké 'plrác:i.N ebylo Iprostředí, ne
byio pomůcek. S holýma rukama musi.li čeští unlversj,tní prO'fes1oři 
na,hrazova'ti a dJoháněti to.; 00. š~,a,s,tnější . jejich 'kOo~eg:ové univer
slity ně'm,eoké ,dávno mě'Ji v,r,tvo,řeno: s.klízejíc~ qez Sivé zá!sluhy 
'O'vlolce práce předešl}rch ge'n,era'CÍ.V dOlbách, , .kd~; pro.f. Heyrolvský 
v.s.tUlpov3Jl na pole vědecké, bJlla česká věda právní v" PiQIčátCÍ'~h: 
nebylo názvosloví, nebylo tradice, nebyllo česl1<ýdl l{nih .. ~ Heyrorv
:Slký ve všem začínatI. 'l.i-děl, že nejprve je nutno mládež vycho-
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Vlati ,a vlzděla!ti, a dáti jí do žÍlvota přeSlné ,právní pojmy. Proto 
1med na počátku své d\ráhy- univers.Íltní dal studenstvu učebnici : 
»lns,tituce práv ,a římského« (1886), jež borzy byla [0-

zeb.ráG1la a vyš1a v novém vydání (I8c:;.I4). Spi'sem tí,m bylI neJ
větší nedostatek v tomto Isměru zažehnán. Než pravé jeho vě
decké pr'esvědčení nespokoji\lo se s touto učebnicí. A proto r. I90I 
prof. Heyrovslký vydává nový obsáhl)' s,pis »D ě j in y a s y
sté m s o u .k r ·o m é ho ' p r á var· í 'm s k é ho/) (knihu 1:10 psa
nou Jasným slohem a ji,stě úpllínldu ,prlo poznání disópJ.ilny práva 
Hm!Slkého. Práce tato může býti vzO!relm vědeoké universÍJtní ·učeb
ni-ce, demonstrující ihnecL jeidnoth'vé instituty na příkladedl, če~
Ipa'ných pHmo z ;pnamenů a uvádiějÍd po:d!robný výčet liiter,atury ,. 
čÍm.ž :se stálVá nezhytnou vúdčí pomuckou pi'" i všed1 řeš·enkh oltá
zek práva hm!ského. ByllO by zby,tečno, abychom na tomto mÍSltě: 
1'0Iz.ep,ilsovali se o významu a ceně ItOthOlto ,dila, neboť každý ,práv
ník měl je a musi,l míti v liuce a dewedle každý sám oceniti ,práci 
a dOioro, .jež Heyr,ovský čelsiké vědě právní :prOlká:za1. 

Vědecká či.nnost HeyrolVsikéhio nels,e se směrem školLy his,to
ri,e.ké, ja,k se tr.aJcLovallla na pražské universi,tě od dohy jeh'J, sltudi,í. 
KJiOlmě v'ětší práce jeho» U ebe·r di,e rechtliche Gruncllage de-r leges 
contralctus bei Rechts,ge-Slchaf,ten« ukl.ádal výsledky své č,innostÍ 
v ne,sčetné články, roztJiO\uše-né po vědeckých ř.asop-isech,2) zélJbý
v:élJje se ,po výtce čistým právem římským, nejen SI()lUkrolmým, 
ný-lbrž i ve.řejnÝlnl. V nich, jaJko v recensich, uplatňuje s,e jeho, 
bystrá právnická .koncepce a ja.sné podání, v ně·mz jes,t Heyliolv
ský mli,s,trem. Slu,sí tu rovněž vzpom,enouti jehl 'V)1kladů Ipři jed
nd1:Jliv)'ch heslech v »OttOlvě SliO'vn~ku N a'učném«, Jehož byl spollu-

. pralCovln~ikem. 
V pOls,lednÍ pa:k dOlbě YzbUlcL~ly IPolZO'inoM jeho srt:JucLi,e o ·c i

v i 1 fl Í m .p r o ,c e s u ř í m s ik é ,m, uveřejňované hlavně ve »Sbor
nÍ!ku věd pifávnílch a 'státních«. Kromě obsáhlých »Studi.í k c.iviJ
nÍJmlU proces/u řím'slkéml1« je nutno se zmíniti o lP;ojednání.ch »Iu:
de-x cLaJtus v ICÍv,i1. procesu Hmstkéin«, »ObhaiJorvad prostře.dky v ci
vil. procesu říms.kém« a » O zaJSltoluipení v c.i vi.J. prrolce:su Hms:kém« ~ 
Jistě nevyzní nada'rmo wppel jeho žáJka IplfOf. Vančury3) a Hey1iolv-
ský :podejme se úlohy, napsati ná,msousta,Vfl& sp,is d této ,materii. 
NLkdo j.iJU)T by nebv~ k tOlmu l~pe pov:olán než on. N áry,s minuléhO' 
rrolk:u vyda'ný (»Civilní proces HtnJský«JtitOlgf1anolva.ně ve » Vš·e
hrdu«) 's)kýtá naději, že a:utolr jeho ,přes veškeru nepříz·eň osudné· 
dlaby dá nalší vědě dílo., j~hož diolsud J)loI8trácLá. 

Ani ols'tatnkh odvětví neponechal Heyl1cYV,slký bez ,pJo;vš'ilmnu
tL Stačí jen uvésti st!uclii, z ,papY'rloUlo:gie );0 řeckých: a lialtil1iský,ch 
Hstinách pa,pyrorvých z Egypta« (I901) ' a pojednání »0 práNnr 
-pla'tnols'tli Ikoll1s,titucÍ císa,řů Hmský,ch« (1909). 

1) Třetí vydání (čítáno od »Institucícc) r. 1903, čtvrté 1910, páté 
1'921-2, neustále uprav::>vané a doplňované. 

2) IJe to zejména »Právník, Sborník v. pro Cl. st., A theneum, Krit. 
Vierteljahrsschrift f. Gesetzgebung, Zeitschrift fiir das privat.- uneF. 
ůffentl. Rechtc a j. V. 

3) Viz ,Památník Všehrduc 1918. 
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Z,vllášť význačné místo v ,hterární tVlorbě HeyrovSikého za
ujímají jeh o rec e [ll s e, uv,eřejií.ované rovněž pO' rllznu v časo 
p isech, v ,posledním dva'cetiletí hllavně v,e Sbornílku věd \pr. a st. 
Zda!jí se v,ětšinou na iprvý p.o:hled jen neobyče,jně diik,l'adnÝ'mi vý-
tahy z kriti:sované'ho díla., 'a11e při b1i.žším čtení seznáme, 'co' je zde 
slneseno nového, v:laistníhomaJteniMu, jalk Heyrov'Sikémlu každý' 
větší rozbor ci,zího literárního díLa je pianoIU a svědom,Í,tolu prací, 
váženou přím'O z pramenu ,a opřenou ol jehO' obdi,vu.hodno'U znaLost 
odborné literatury, ,salhajíd mno hdy i ZélJ meze rom,al11J;s.ti'ky. 

N ez obrélJz prof. Heyrov'ského nebYlI by ú,plný, kdybý,chOlm 
nevzpomen!uli jeho v,eřejného žiiVoma" a to jt!id'11aJk v živlu 'mu nej
blášÍim, na universitě a 'mezi studenty, jednaik v širším pllsla.biš,ti . 

Prof. Heyrov.ský celou SVOIU byto.stí s.rc~st1 s unÍlverSii'tlc)IU. By.l 
pHtomen Jejímu oddělení, nebylo u ,něho nikdy rozpaků, kde má 
př,iložiti svou pilnou ruku k di~hu. Při jeho přís;]oV1ečném záj'lTlJU 
o v.še nové, neobej de se bez něj žádná akce . ~. ení udMolsti důl'eži
tější a činnO!sti, !ll'a níž by prof. Hey,rovsiký nebraa živou účaslt ať 
Ipřímo, ať nepřÍtmo. Jest 'známa jeho ČÍlnnosit jaJko ,S'tav,ebn~ho refe
[',errta v krc~misi pro dŮSitojnou výstavbu budovy nové ;práovnircké 
f,akulty naší u11lLvers,ity, kteráž,t'O práce nyní teprve bohdlá pOlnese 
sIvé O'ViOce. 

Obl~ba HeyrolV,ského z universátní činnos,ti přenášd:a Sie i do 
ostatního veřejného č6s!keho živ.ota, a třeba:s pro SVlOU vzácnou po
vahu nena.šeJ zaLíbení v prá'ci !polit~dké, jež OId,vedlla tol,Í1k ta1entů 
o d pra;vého jl,ch povollání, zůstáv:al věren siVé vědě a un~ver.s.iltě , 

. byl vážen všude a v důlež~tých ot<ÍiZ1káJch veřejných s důvěrlOu 
brán na radu. Tak u,pla,tnill se i 'V České AkaJdem~i, kde dosud jest 
přeJsedo'u první třídy, i ve SprolleolJJosti Nauk, v kuratolri!u Mo
.derní Galkrrie a na místech jiných. 

Heyrovský vždy cítil se svý~ml žáky a pdsluchači, jsa j,im 
laskavým učitelem a obětCllvýJm pomocníkem. Svým v:olným před
nesem dovedl vždy stvoi-i-ti v 'poslI'uchárně ,m.ilé prostředí mezi se
bou _ . učitelem a žákY-,Po61uchaó. J eha tpřednáš:ky vždy byl,y 
četně navštěvovány - vždyť Heyl1olV:Slký třehaže požívá neolbme
zené úcty všech, svý-m millÝlm jednánim j,akoby se citil Jen rád
cem těch, k, te-ří př,ilšli načeJrpati z hlubolké stuldnice jeho vědění. 
Ví dio hi-e, jak nalézti IpraJVlou 'cestu k srdci žá:kovtl, zná, j aIk 
Ulme\l1lšilti prostoru mezi kaitedrOltl a lav<icemi a dlóvec1e podati Si ,v[-e
lým s:tiskem ruku. Jeho vl'íd'no'st zkušební je všemi uznávána čt 
byť nikdy nikomu nevědomolstí neodpustiJ" pI'ece jest mírný,m 
a kJidnÝim exami'11tatorem, dodávlaje o-d'v'aihy kandidátu z,a-raženému 
a znerv,osnělému . 

Zájem universitního IS·TIu/dens:tva: pcr:-of. Heyrovs,ký nepulSití 
z my/Slli ani mimo f,akultu. Jelst J)ředlobře znám1a jeho. lidumj,lná 
čii\nnolst v- pod;půrných instituckh 'students.kých, ať j,i,ž v kOlleji 
Hlávkově, ať v J onálkolvě na:daiCi, Mense Akademické a ,pod. N e~ 
chybí při žádné'm důl'eži,tě}š~m p io/c1niku právnickéhO' dorostu . 
Těm, kteří měli pHležiltOlst pozna'ti ho za dob válečných, l1evy-
m,iú z paměti, jak pomáhal p1oiS,tJiženým Cll jaké pIiojevnivaJl vzácné: 
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rpochO/pení v bo}i o spravedlliv-é poža,c1avky. A když or,g31l11isa-ce 
našeho dorostu ' nenal,ezla milosti v očích tehdejších držiteltl 
mocí, t ehdy lP!1of. Heyrovský by l z jJlvnich, který nejen ,raJC1olu a 

· útěchou, alle i přela:Slkalvým př i.s!pěr:! lím po-clpo:rovélJl, kde jen mlOihl. 
A tak po s6c1mdes'áti letech syéhoplodnéhiQ života, zasvě

ceného vědě a práci pro dob!1o, l11LIŽe prof. H ,ey:rov:ský s hrc10lsltí 
p()lhlí'želti z,pět. Spolek čes,k osbvens:kých právní:ků »V Š e h r d«, 
jenž počítá hlO mez,i pr:vní sIvé čestné členy, jménem kolegů na 
unlJvers,itě dosud jsouckl1 i z ní již vyšiltých, i]J'hpojí sle s,vým bla
hop:i-álDlím ke grrartml1alcí celého česlkého světa 'Iprávnického, děkuj e 
1J)~1l za veškerou činnost v,e 'Pros'pěc ll právn;ckého cl.o\rOlshl ,proká-

· zanou a vysl\Ovu je pi"-ání všecll , aby prof. He)'orovslký byl nám jeŠJtě 
d louho zachO'ván, jsa vážen všemi pro vzácné vUa'stnoSltlL svého 

,d'11'cha . K. F . 

Válečné a poválečné přirážky k daním 
přímým. 

Dr. Kare l Novák (Praha). 

(Pokračování) 

B . Samnsprávné přirážky k danL.'TI přínlým. 

Finanční slprá'Va komun j,est s,almolstatná a O\cl státní ,slprávy 
OIdiděl ená . Ba, ne ar Cl plnO'u měrou, ho,spoda,ření a samos1tatné rOlz
. hlO dování ve svazíoh samosprávných' O' vLastních finalC<čnkh pro
středdch bývá pova,ž.orváno za část samoista'tné a nezadatelné pů
sobnosti jejich. 

Než -také stát má velký zá j elm na f!t:.1 lančním hospodaření ,kO'
mun. J edna,k stát v záj>mu nerušeného a účelného vedení ,5Ipráv
ní,ch záležitostí veřejné povahy musí ponechati obcím. a vyšším 

· Sv.azLl111 určitou volnos,t v o'Paú.Q'váflll finančních pro-středlkLl ku 
· konání těchtO' fUil1/kd, jednak musí tuto činnolst regullO'vatli, aby 
samosprávné svazy nepo'krocily 've vymáhání dávek a pří-stpěvků 
tak da.J,e,ko, že by ohrozi.ly 'sam y :pří}mové zdr:oje státní. N3Jstává 
tak na tomto 'PQlli nebezpečná konkurence "komun a státu, neboť 

· oba organismy mají pralmen svých p'říj,mti z ,důchodú hos'podářS>tví 
. soukromých. Dále p.3Jk stát musí nutně bdíti n~d tím, aby ve fi
nal11lčním hOSlPodářství obcí b)'ol ' za:ahován princip ' sprave,dlnOlsti 

,a rovl11oměrnosti, aby čáslt občanLl v obcL neby1.a: 'nucena dočasnou 
majoritO'u ve správě nésti většinu nákladii obe,o!).kh ' nebo na.olPak, 
aby zaHzení prospívající jen části pbslušn~kl1 nebyla hrazena 
z příspě:\"kii všech nebiQ převážné většiny . 

Ve vše,ch těchtO' s,měrech nas,tává tudíž zas,a.hování státu cÍld 
f.inančního hoslpodářství obcí . . 

Výdaje kO.ilTIW1 mlO hou. býti hra:z,eny různým zp.ůsobe,m a 
příjmy . obecní'. mohoú by ti te.dy několikeré: . 

1. Jsou to v prvé. řadě příjmy slOukro:mohostpodářské pov.ahy, 
ze statků, plynáren, ' eleÍ<tráren, vodáren, ,pohřební'ch ústa'Vů, pod-
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