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P~edně, že j'e to úče.1néa hOSIPodárné, dále, ' ie fozhoJnutí Cl ta,;. 
kavých zabez;pečov'acích a:patrenkh nemůže u:činiti správní úřad, 
polt1ě'Vapiž právě ty'tbJ . staJťky jsou chráněny zákony IÍs,t'l'lní:-ni a 

' může p,roto jen nestranný soudc'e o té' věci rozhodnouti, aby 
tú: hráni 1 sp,'olečnost od dalškhzel. 
í' Z toho je patrno, že doručení do . polepšovny pHmo tr. roz ,· 
s udkem bylo by si jen v zá}mlu s,pra·vedlivého Poso!uzení přáti , 
neboť jako v řízení adhae,snílm i ,zd.e p'atJrna Je vnitřllÍ souvislost 
'obou problémů. Celá agenda nad to byla hy velmi zjednodušena, 
:P l'j tom lacinější a' Istpra,:vecUivějŠí. - , 
. Ať u.ž je přípustnořizení élJdhaesní 7- těch ~, i . ~riěch d-ův0rlii , 
vidbne-E, že nemůže škotditi slP'ráv.n'~11l11 a spravedlivému po,sou
zení br . věci, ba že ji jen více osvět· l Uj ea vinníka sta/ví do Ipra
v~ha a astřejšího sivětlla; mám za to , že by rn~b ' proto tato insti-
tuce důkladpěJi býti vybudía;vána. ., 

,Monarchie',,:a ' republika. ' 
Kozáček . Em. (Brno) . 

. Vědec\ké tř~dění států na mO'11él1fchie a relPuhlilky je starý biud, 
který v dnešní Sivé nejrozšířenější podobě sle táhne už od Ma'chia
v eUi,ho, v.lCllstriě v podstatě až z antitky . Otázíka po f()llmách stát
'nÍiCh se ,pociťoval.a vždy velmi důležitou i zajíma:vou. Mnoho se 
'o ní, ,ml1!twilo a !ptsalo, proslavená a nedotknutelná anLithe~,a 1l1.U

l1ajr,chie - ' republika se podepírala se všech možných .stra,n a pi-es 
všechnu nánlahu vždy se bortila a bortí dodnes. V dřívějškh ča
selcthlidétuto atázku nedovedli uchO(pit práv-ni,cky, . přetnyšleli 
() ní dlp'uho ryze lPaliotioky a soc1O/logicky. Ale všecko marné., ; 
jaiS'n)'T ;pod'mový OIbs1ah čl rozdíl monarchie a republiky ne\-ypraco
'Tab. P!rat.o v norvé dobe se pokusifi tuto proitiivu póde,pr,Ít z' hle .. 
diska prá)Vnickéha. ' , , 

Z . těchto IPrá;vnick)' ch pokusů po/kládám za nej;bystřejší ' a 
. 11ejmod~,rnější odrliv,Otdnění Ber n a t ,z i k QI V 0, a prato mi také 
hlavně pŮjde o ně. 

H ll,ecl!á se tedy .prá.vnický pO'je'111 a rOlZdíl mana,!ichie a rcpu
b1i\ky . 

. Pokusy se staly tS růzll:)/(ml kriter.i.i: 
. 1. N ejnairvnější vidi rozdíl v 111 e lľ Š í (1' e IP.) 11 e b vět š í 

(m o n ar ch.) moc i hla v y stá tu ; intens-itu moci pak zji .. 
SltÍ'me Piřímo 'z ú,s/tavy. - Avšak: přiravnejm,e SpoJ. Státy a,meri
c:ké rk Anglii nebo Bel,gii, nebo Cromwel1.a k dnešnímu angliakémti 
králi. Vši1mněme si dále, že v !mom.la)rIch~i je čéltsrto amc!zo'Ván (plano,v
nik v StOIUldn1ctvÍ, zákonodárství, že ;parlament uplatňu.je vliv na 
jlmenování ln~ni,strů. Je zde již v.I,astně repubhka? (M~,rabeau ta-k 
miní.) Nebo je monarchJe pauze monarchií, ahsolutní? Histori(:' 
učí, že a!hsolútní monarchie tiv,aly ve .střední Ev,ropě nejvýše po 
tI-i stOIl:etí, to tehdy; když se tv,oi-i,ly velké celky státnÍ, A přece 
vš1chni lidé ml.uvi o mona!l'chii i v jiných přípa'd'och a déle, až cle 
d nes. 
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2. Jiný pokus doufá, že naš~l Ikrite:rioll v děd i č n o s ti 
:pa ·n o vn Lk ov ě. Co však volební monarchie (Německo, Cechy, 
Polsko, U ,hry) a dědičná republi.k,a HOlltlanŮSiko? ď . 

. 3. Qpět jiný v II e <O d p o vě cl n o s ti, ne do t k n u t e.l tl 0-

.s t i IP a n o v n í;k o v ě, a:le nevšímá s,i, že v 11Íona,!'\chií.ch (N ě
m:ecku, 'Anglii) byli d<:trálové sesazorváni a tedy dotknutelni i od-
povědní. . 

4. Pro kriteriiOn ».z b o Ž í 111 i 1 Ol st i« nenajdem'evůbec 
právní!ho dílVlOIdu; to můžeme o republice tvrdÍJt stejně směle . 

5'. Nejvíce přívrženců a i1ejdůmyslnějšího lP!rqp;raIClovéÍJní si 
našlo ant;Í'Ciké k1.-iterion poč t u v ,l á dno u c í'C h O' s o b. Do\íila, 

' V anrt!Í,ce, jechá!Palll zceI.a ,s.právně sociologi.cky, o prfuvnioklOlu for
tnulaci se nepokoušeJi, lani jí netuši1ů. V n'Olvé době se tohoťb', kri
teria zmptnili právníci. Jel I i 11 e k je formuje uaJkto: V monaJr
chi·i se vil.ádní vůle tv;oří procesem fys,ÍrOIlogi'ckým (v hl:a!vě monal

.chově, y repubhe,e jpl'ocesem !PráViniakýml (no11l11oiVě sfOIJ.-imovanY·m 
:hlaisiolván~m atd.) Nehledíc k neprávnck6hlu [>oJetí pojl!TIlu vůle 
(juristtilc.ky neznamená nic, než přičitaltelllTIlost normy k jejímu 
tvornému subj ekt1..1, » zákonodárci,,), jak tuto mílfu nastrčíme na 
diktaturu .(Cromwell, NalP'oleon ja!ka kOlllslul) , nebo na dvojkrá
lovstvi ye Spartě. U Germánů pak všichni spol1.ubrartJři byli spolu
·králi (oz t.OhOo se vyv;inul0 učení o slPolečné :rlUce a .in:stituce sp 'l,lu
regentů). NebOl kldyž stát !patří nějaké kO'rJpor;a!Ci (l-ád'u duc.holV
,ní,mu, ohchodní Slpolečnosti na Ipř. Libelfia)? 

OtcojVé tohoto krúte:ri,a, Řekové, do této chyby lle1.~p.adL. Ti 
oháp'aJli mona\1"d:IÍ,i i a.!'\istoJkrati.i zceI,a jinak než m.y. Nť.zl!<lill pr:íva 
,ústavního, znali jen Slkutečnou,reální »)pohtiku« (obec). Na ústavu 
hleděl,i tedy jako na sk)t1tečnOist, ne jako na souhrn určitýcL zá-

:konů. V ústavě viděli skutečnou, kla.usální organisaci lidí podle 
příkazl1 Im,ravních. Neměli předs,t.alvy -o státě jako práiVním sub
jektu. Ovšem P l ·a to tv.OIH ze ,státu ' je:dlllotklu, iludi.vid!uum, odu
š evňl1'je jej, ale ť-o O:d;povídá Jenollll jeho vše(Jduševňují.cí fi.Iosofii 
a nic nepl1aví ° vztalhu Ik Iprávu. Připisuje pouze zvláštní duši or-

,ga.nilS1a.ci lidí. Na zákonodá.rství, soudnictví, vládu hledí Jako na 
: část stárt:,u, na fiunkci právního subje,kttľ. ŘekQlVé neznají vttbec 
zastlt.l{pování ,s,tátu, ~protože stát vůbe,c není zjevem právním, llě
jakou jednotkou., kte~á. by se dala zasttljpo'VJat. K.ažd)"r ú.i'edr·ík je 
sám o sobě pánem, vládoem, ne orgánem neb zástupcem státu . 

. Stát všaJk pánem není. Ka;žd)T úlréljd ' i111us,í jednati ve prolspěch 
: celku - státu, Istát sám vŠia:k !lij aké vláclní výso'Sti nemá. 

PříznaiČným pro takovéto reali.stic.ké chápání právní,ch ,zjevů 
jest ziPů~s'ob, jéllkým A r li s t o t e.1 e IS ospravedlňuje otroctví jako 

.právní inSltiiDut tím, že někteří lidé už .se rodí se SlohO!pn()lstí ,k vlá
·dě, Jiní k' Itolmu a:by bylli ovládáni. Vi.dÍJme tu m,atení faktk.ké 
zpiisobiJosti 19 lP,rávním nár,okem. p.roto bylo řeJcké p.rávo právem 

.násilí. Státní m:oc n~bylla ,pojmem ,právním, mon::tr,chou byl ten, 
kdo sik1utečně vláidl, ať z důvodu Jakéhokoliv. 11ona,rcha bylI i de

:magog. (Tu pHmo hm'altáme indentliďikaioi moci a. lp.ráv.a.) Skutečně 
ml1že vládnouti, ikldo 1::0 dovede a to bÝVélljí právě ti nejlejpší (.a'f'i

!:st,oikracie) . To je zákon, ovŠffin že kaJlllsální, nějaké zákony ús,ta.vní 



:nemélijÍv . řeakéun ovzduší illlys lu . A ,podle' tohQitO;,J\.aLisálnÍlho zá-:
!kollla Čéljsrt:o 'v!.aštně , nevládne ani král, nýbrž ,de factotía ;př. jeho 
milenk,a, kde se :királ ' lid,ú .vděčí , a plní ,jeho vůli, ,v,ládne konec 
kon.<;:ů i l~d. Ideje. m1-ltv:ých vládnou, zákony, plfo~ože Pl"imo naše 
jednání motivují, vládnou, všecko z části vládne a je ovláJdáno, 
i absolutní 'monalrcha je ovládán. Circulus vliůio.sus. To jlSoiu dů~ 
sledky rea,1i'sÚc.kého plOJll,edu na stát, ,kdE. I]:= ro právní titul vllády 
není smyslu. 

Řekové ,pro práv.1ú nároky vůbec znali lPouze ti,tul sOIt1Jkromo
pr?-vní. Tak i Ipro Sltarý', nábožensky zbar,vený inSitiůut pa:triar.chál
ního králQvs{ví ((1aat2éÍa) To je druhá farm,a V1lájdní, její,ž do
zVUlky .se ZI~chovaly l1a dll·ouho ,a slPóJeny .s ho.řej ším názOlrem" že 
vládce k panování jiné l egiŤ,ima,ce než svébo télllenuu ne,patJř.ebuje , 

, a že. pro něj .není záklOnů, když je S'M11 'dělá, na,dehly řeckéstáto-
vědce k zbqin,ění králů. . 
N~ w:ch:6!lu .své kultury' znťiJli Řeko.vé jen v']'ádní {lolfmu, již m y 

Hkám,e repUlbll,ika a nábOlženský- Ipa/1:!fi,ailichát. Naše veřejnoprávní 
mona,1.1ehile jim byla neznáma. 

Z '.po.ddbrtých ,příčin ' i v n.bmě moh'},a Sle změi-út republilka jen 
v thedkrat,ilckClU despotii . V ' Ř~mě, za re.pub1i,ky, mělo v.ládu vru
kou ninoho úřednÍ,ků, ne stát, za ,monardliesouSltředill 'všecky 
úřa,dy V " sohě císař. Císai'-, ·to byla ztělesněná moc a ,síla - tedy 
právo;bidis.tví. Římané . fiž astřeOldlišili Ipráva qid mOlrálky,clle 
Iprávního poj.mu státu tarr{é ještě nevytvořili (jen soukrolln!olP,rávní 
f.iscl1's). ' 

. T ,a,kové názory jsou .pocho~iteUné IV ,antice. V dnešní privní 
' ~Tědě j.squ všalk nllOžné jen methodickou' neujasněn'ol~tí, poimíšen:ím 
pOll,itickéhC? a práv.nic.kél~1O hledli,sk,a. Politika . po,Čítá . se ,skutečnou 
"!!i0eí, p'rávo s právem resp. povin!101stí danou plféÍJvní,m řáde,m. Obě 
ge~' móhiolu ve1ů:ce roz,cházeti ' Ovšem, že pOilitik, ač musí od práv
nich , IPoznaJt:ků ábs,llraJhovati, nesni.í i'gnorova:ti 'právní ' cit lt,dlslký. 
r politik si musí uvědomit, ž~ není 'V,ládcem již ten, kd\() vládnout 
dovede, nýb!:ž kqo vJ.~dnouti sm.í. . 
, 6. Metholdl,dkoiu :popl~tenost. pr-o , ni,ž znruskoltáNla]í všecka 
ho,řej ,šj kr:iteria, }a'Sně sli uvědomilI, teprve Ber n ,a t 'z i k a hleděl 
se jí ryze pr.<ÍivnidkOlu fdl1mubcí,vyistHha't . .Jelho klfitel"ion je velmi 

' orig~nelní kl hh.1holké: . " 
,, ' Dn'ešní pojem ,~onar,chie , má koř,elly v názorech ISIt3Jroger

'máris1ký<;:h, k 'te,ré sle s ' anti,d~ý.m,i di:'i!1q1,ehr;Í].ně pOlzoh~zejí, ačkoliv 
1Pdz·dějš.~m ~ty!kem na ,sélbe . zll.ačně p\:w;obi/ly. Gertnl<ÍJné 'už nehled1 
na ú?tavtU ja1ko na! fa,klti,cké u~p ořáJdání, 11)Thrž jako na Iklollnplex . 
t)o:rem: N enozeznáv!a:h ještě, ,squikfoméhoa ,veř~.jného p:ráv:a, , a1e 
jyjůdí IPoje.m IP'ráv.élJ lm·ěl již vše'cky. ;znaJ~y <;lndního.' Zej<ména si je 
nepletli ,s ImlOlrMk~ou. Celý politický ,ž~v.o:t byl ,p,r~vei111 bvl~dán, stát , 
neSlt~l jaJko v a,ntilce Imrrmo, nýhrž~)od práMem,' .poím,ě~-y Vrc1l1.lO
~ltJenslké byJy IPolněry 'právninli' , po. výtce, t. j. y,zájeJm1'1ým1i . právy 
,a pdvi,nnois:tn1j. " . ' '" , 
. právo vr.chno?,tenS}ké" práv10 na v'1ádiú, ,záyi~e:l0 na vII'a!sjtni~tvi 

. :p Ůd'.)T" bylů ~ástí , p~noyá jměn1 . ' T.ak' ',PÝI]a ;'P,tá;v;af po.Lj,tlilc~á a ~ou
'kl-orná pomíšená. Práva v,rchnostéi.ská byla stejně přec1Jměhhn 
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Pif~yního obchodu jakosQukrQt1ného. , Lénelm tno1hJa přecházeti 
s .p,ú.dou i .od soukromých \práv ocltdělcľrě. To sestávalo čq.slto tak; 
z~ ( úřa!c1:y, : ;které S!Pó,čív.ally ve ,vlastnictví k půdě, byly i s ní dávány 
v .léno. Při tam zhyJé vrchní vlastnictví lenní.ho. pána, ,ki:teré_ práv
I11cky by,lo zdrojem onoho v léno daného prá.v,apol,iruilc:kého, -spolu 
s vlas,tnictvíull alloidlnÍ\ll1 bylo zárodkem <práva nlOn,a,rah:iClkého. Pro 
gernl,ánSikou .m,on:a'rchii je pří.značlJým , tO'to SlPojení úředního ,po
Slta:Vle'ní, které · úředníku uklácLalo téz ,povinnost k zalstu.póvánÍ, 
S ,p.rávy sOLl'k'romýJma. Tatkovéto sQUlkrom.olP.rávní chápání ve,řej
n)~T ch úř,aidů, jeví.cí se ' r41avně v zózirtelndslti a ; dědiiČnosti úřadu, 
prOlína,lo celým sti-ercLověký,m sociálním pořádkem a vniklo až do 
úÍ-zení cechovnkh a obecních. -

Pi'išl,a renes'ance a z,měnila i potlli'tilCké nazÍirání 'Ve Slmysl~ an-; 
ti,ckém : Vzniká JPo!jem suverenity lidu, pa.nrQlvn~k je j,cn jeho ;s.1u
hOlú; jedná-li !p1"oti svÝi111 povinno'stem k náro,dJu, ,má býti OIdlStra,
l1e11" (názor a)r'is:t:otelský). S pťotější sítra,ny (názol[ bYlzra11ltSlkQi-řím~ 
sJký) vzniká .pojem ahsolutní.ho mona,rchy, bez onoho ,germán
ského ú,ředlI1ího IPolsta,vení. O tem, vychýJí-l1 se kde skutečný V)-
YOJsem aneho talm,rozhodov al dle ;tehdejšího učení obsah SlPolle
čens.ké Ismlouvy: V prvnÍ.rp přílPélJdě lid sVOIumO'clpa.novní'ku pouze 
postu,puje (concedJit'L v cLruhé,m Ji na něj zce.la p,řenáší (transfert). 
H ,obbesv tlomto \případě milLlVi o pCldrolhení sle náro!da. Občané 
jsou zdie ',ot,roky, bez práv. V onom případě se blízÍme ,fC{publice, 
a:v~ šaJk i zde, dle naJuky o snlloL1vách, nemůže bÝlt panovník ,se
~ a,zen, dokud dodr,žuje smluvní (povinnost. VyskytoNali se však 
též _ radi1kální demolknaté, kteří hlása:lli vlO'lnos,t u'd,yolání smloluvy. 

Tlalk v,zn'Í'kly najUky o suvereniltě llidu a o ,suverenitě panov
nÍlka. N a!P'OImáha,la jim ,též germánská předsrtava , ,panovníka -
orgánu stCÍJtu a patnOlVníka sO,ukromoqprávněného. Ger,mánsrké krá
lovsrtví jeví se ja1ksíi ISloučellím 'oibou extrémll. J a,k se vŠlalk mělq 
toto {)inig.iná.1ní germánské království ,s;fovnati 's re,GilPovanÝlm 'řím
ským ,právem? Na nOfm se také J)Távnki nada\ľ,mo nIflCiho néJú)ach
t.ili; školeni na antickém myšlení, nedolvedli z gennánslkých práv
ních IPrvkú z,kon struovklti postalvení pa1ľorvníkovo, . 

, V Hm,ské právní vědě by,lo dilllém.a: Dud' je S:ubjClktení vllá.dy 
panovnÍJk ,anebo stát. V prvém pi-ílPtaldě sltát je p(oiuhýnn, obje.kte,m 
,( doménou), OIbčané pi-edllllěty monarcho,vy hbov,Ůlk~, ,OOiž adpiovídá 
51oukn)~nqprávníbnu pojetí. V dľLl,hém je ,panovní.Jkpourhý,m oTg'á
nEpJl, taik jalko na př~ p-res-i,d:ent v rerpublirce,. Zde plOlZbýváa:ne mož
no'sti roz li šilt mezi. . re,publ,i,kou a mona'l"Ichií: V germánské mon
a;r-chii hyl toti.ž král také pouze orgáne.m s,tá.tnÍ-m. 

Aby však UUlto sltavnOlU dispartioi ,p'rávnicky ,za:chránil, Be,r
n,atz,ik se sna'ží ,z ' ge,rmánskolprávnkrh 'Plívků ses:trojiJi ' pojem spe
cifické ,monaiľchie a protivolu dostane J)oqem republiky . sám sebou. 
Po-čÍná o5;i t,akto: Stavi- na německé :konstrukci ' r,olzdělieného práva. 
K:a'žclý "úřad je subjektem určitých práv; lPUan1d. tato ,práva někdo 
vykonává, vykonává Je pO'1.l,ze ·v za,sltoujpení úřad!u, jakO' jeho orgán. 
S chol})no'st však, ISltáti se orgánem to1101tlO úřaldu, ,byla závis,lá na _ 
fJ()(h-nín,kách souik,rojprávních, takže " potud se j-eví vykonávání 
11řar1u v)TrOnenl »vILa,s'tního « ' (sc .-.souk!1o,m.) práva,. Oprávněn)T tu 
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má jakésli , vt1:astnicke .právo , k 'úí-'élJdu : ' V : mOlrla;rdlJÍJi se d,ělí ' teďy" 
státní moc mezi stát ~ z,de vySltupuje "panov,nLk jalko jeho orgán 
- a mez.i !,no.ti,ardl1.~ z jeho »vla,stního« práv:a: J e's,ť ,tudíž v pod~ 
statě i u mnnalrohy 'týž poměr, jako mezi beheficiem a benefici
antem ,' 

TélJ1Jo JSOUlki-,ol~oprávní ľegiti:ma~e (\právě proto, že , je ;soukro
má) při:pou.Ští, .aby ljal1JovnÍcká moc ,se ,s.a)lTIIa o SQb~ zase rozdělila 
mezi SJpioluOjp'rávněné, zcela 'podle zás.a,d ,sOlukromOiprávllÍ-cb. P o 
Ylzniku fildeilkomilsu se dělí vládní m()lC m,ez.i ,celou rod:inu,potLze 
s u'f,oi!tými prerOigatiivct\l11,l majon:átního , pána, 1v10,1101u tedy hý-ti 
mona!t:"ohy i klOllPorace, a to nejen :dynas,tie, bývaly i d'Uchovní ' 
fády, obchodní SJPollečno;s.ti, kláštery. (Jest, my.sEm, pOlchybno, 
mám'e-li těmťo po'sledním připi-soy,ati státní SiVTCho VtanoSlt, jak činí 
;Bernatzik, jsou-li,sa1m'y Jiné svrdlOvanosti pod,robeny, Proltože 
sVll"chov;aná moc mtlžebi-ti pouze jedna, a to mOIC státu; kde jí 
není, není SJtá,tu.) 

Tí,mto pozhorem pi-ichá,zl Bunatúk k podmu ' monarchie. 
M o n a r c h í e jet a k o v Ý ,s tát, vně m ž u r čit á 'o s o b a 
11 'a: lm í s t o .111 a v y stá tu, ) a,k 10 Ž t o stá t n í h o o r g á nu, 
m á .s v é v l' a s t n í Ip r á v o. Pod,le theoóe o rozděleném 'právu 
j,de u .,paJnovn~ka v monar,chii 10 dvojí ,p r,áv o , J e:clno, kteJfé náleži 
,monaorchlO!v,i ja'klO stáJtním.u orgánu, to ná].~ží v republice presi.:.. 
dentu tio{vněž, a ,dlt1ulhé, :1delré jes,t právetm na ond OIrganni ;pO,6ta~ 
vení a jež je,Slt monardlOvo vdas,tní. Prá'Vě tohoto vla6tnÍ,ho :práva 
nem,á IDre.sident, jentú -jest IPr;:Ívío na vládu élSli někÝt:n p1ío!půjčeno. 
Patrně nÍ!l<ým jiným, ne:ž ul-rojem všeho plráv,a, ~právnim řá.dem. 
Kdle však je zdr'aj onOlho »v.l'astnÍho« práva mona'l'chová? J e-H 
p'rávnířáJd ,zdrojem všebo ,prráv,a, může býti /pouze v tomto. V, čeni. 
paik jeSlt Bernatz.i.kův r,OIzdí1 vllaSltního a nevlél/stlúho práva? V pu'
čátcích svého hořejšího rozboru vI,dí ne,PGchybně Bernatzik ono 
»vlaSitní« práv'o v siOlUkromém o!právnění . O stát p,atriil1ll0nijní, 
který )elSlt považován za panovníkavó s:QJulklťp'mé vIlastnictvi, ' tu 
ne.jde. T ,en Bet111aJtzl:k v)'slovně za ' monarohii ne,považuje. Avšak 
v dobádl vyv,inuté lenní souls.tavy vládl ,pa.nQlvnÍ:k na záldtClldě 
svého lienního y'rchního vJléllstnÍ'ctvÍ a vlais:tn,ÍctvÍ. al1olc1ního, tedy 
na zákLadě iP'ráv.a soukr.omého . J akmil.e vš·alk byl jednou někdo 
králem zvole~, nelb jaikkOllise dostal na , trůn z jin.ého dů'Vodtir než 
s'ouk,romb:právního, Hm už by 10 prokázáno, že tG jClho sou:kromé 
právo SI~mo na 'Povolání na . trůn nestačí. Tedy ani zde s,e nestal 
panovníkem ze svého »:v.},a'sltní'ho« ~práiva . Ta ,tuši'ľ i Bernatzik,a 
proto v,~ svýdl dialš.ich úva'háJcih zavedlpo}em »yill<iJstního« 1)ráva 
db takOV}TCh mlžln, že ani za pi-edpolkl:?du nejStmělejšího pr~v:a 
p:řiTlQlzeného bychom jej nedJov~d1,i ja\sně určiit . Ostatně i celá hy.:.. 
:poťhesa o soulklr'amém ,právu na trúll ,před!pokládá (aJSjpoií. pro. p'ráv
nilC,ky talk zásad.ní rozdíl 'D1ona,rchic a repubhky ), že věříme v ľOZ
díl ,m eJz i ptrávem s:ou,kr,o:m,}"m a ·vúejný11l: Není-li . právně re1e~ 

, viantní'ho rozdíiltl, padá celý tento rozdÍll j,i\ž tím a netřeba ani hi
sltorií 'dolka,zolVati,' že existují moriardíi~ i ještě dne.s, ,kdy ' o . ně
jakém soukromém 0\právllě1.11 pállonílkanemůže být j'eči. 
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" 1t1011a:rcha i pr.eSiident mají tedy sibej11é p.rávo na v ládu, které 
jim cIlává právní řád, jenže v monarc1úídl následkemurči!týd1 p o 
l.iJtÍCkýdh .postulátů se o.byčejně vyžla!dují jiné a více náležitosti 
k z;půiSohilosti býti :bl~vou st;Ítu, ačkoliv i tu je ,my,slitelll1:)T opak ; 
Vzpomeňme jen na volby novy,ch . králů ph vymření dynalsltií a 
Y:i()ilby ,pres,identú, ,kdy designovaný preSiident musí míti i více prá : 
vem pOlžadOlVaných vla,s,tnos,tí než' designovaný kráJ1. . 

S:Ulv,erenilÍ:a J:idu znamená podle Bernatz~ka pouze, že nik do 
z občanů nemá l,epšího práva na v!ládu. (Mysl\im ·t <llké , že ni;J(cJ,o, 
než ten, ,kdo IPxáv-ě vládne, stejně v ,mOlnél\rchiii Q. r e:pu!hlJÍ'ce.) Tak 
v repub!li,ce. V monarchii však mají ně~<teří lidé lepší IPrávo n a. 
zák,~aidě 11oidlOVý'ch v)7sad, !p.rávní řád jim poskytuje přednost pi-eu 
osta/tní\r1JJi, ,a sice Ipřednost ·chráněnou v jeJ kh . v:lastnirrt zá jm ll . 

F l'OIto ;mon:a,rchie se Berna,tókovi rovná alf,~srt:;oikradJi. Takové ro
dov é výs:ajdy s,i v,š,alk docda dobře pl-edstav,ÍJme i v repuhLitkác h . 
A bývaly v nid1 slkutečně, vždyť »občanem « býval jenom někdc.' _ 
Že to oldipQruje IPiols,tulátu rejpu.bl~ky jak10 :demokracie, nic na práv
nickém m:e:ni,tu ne,miěni (právě proto , že jode p oulze o pOSitulát, k a
tegori,i ryze !pol;ůtiockOlu), OJ'c.o-n -;ení p 'ó íště . ) . 

Péče o mládež Q vysokoškolské studentstvo. 
z. N. (Brno.) 

Osnova zákona. o tre,sltnl.m ,sJQIl1/dl1!~ctví nad mládeží předpisuj e 
v § 3l, aby v tre's:tnim Hzení byly co nejdůkaJrlně}i zji1Měny 
y; echny osobní, rodinné i 'illClljeťkavé !poměry m:ladliISltv:ého , . jalkož 
i všechny Ólstatní ' oko'lnos,ti, dů,llež:ité Ipro poso uzení, jalkého 0ti) a
tření pro ti mll a,d~s,tvémlu má býti IPOIUŽiÍJtO, l(li výs:lovně Ulk,ládá S(}U 

dům, aby tížÍlly- k tQlTIU cíli pomoci úřadoven pro péči ci mládež.,. 
pakud talkavé budou při souidě zřÍ'zeny (§ 38). Také př~paJcLá n.a:š iim 
.zefu'slkým a dkresním soc·iálnímpéčím o mládež v edle péče o mla
d11stvé provi'n1ke !pO odpykání >feSlp. ipfíO)rn;inutí tres tu též úkol 
účaiStniti se vyšetřoiVání zmíněhých poměrů jej,ich . Naše sociální 
péče ° mládež lPocholpi!ly, že imá-l!i toitO usta,novení ,zákonné bý ti 
prováděno ihned a nClmá-1li záhy up adnoUti dD šablony a s,táti se 
tak IPQluholu fOl-m a;J:itou , že je dlužno, .aby zde byli schopní Ji'dé, 
krt:eří by s.e úkolupoldjlali a byli: db jiisté Imiry již za,učeni ve funk ce 
jlilm při,kázané . Proto us-i,Lují .o rt:o, .alby ev dOlbě vydání zákona by lo 
ZiclJe již uvedeno v žd,voťoi . t Oi,CO se j:im! noltimuje. -- V Blfn ě prof . 
K.aIIab, předseda zcm,soké kom,ilŠe pro' so oiál'11Í péči o mládež, p o
ukázal správně na iáikhl;cLní různdsť obou těd1,tio či.nnOISlÍ:í lPřikáz a 
ných ú.řa,dovnám pr.o .. :péČii, <O ml,~.d,ež , onou č,inností vyšetrolvad 
před hl'avnÍ,m lí,čenÍ.m a !péčí o ,pro'\;,i.niIce \PO nějm ,a n a' to; že rů, z ué 
Ú'koi1y vyž,aiCkljÍ .rihnýd1 SlchopnlOlstí a rŮlznýdl lidí. A je p,ro ná s 
J ichotiy é" že ,z,a, n.ejlPovolanější l~ ondn:Iiu :piťyéqI,l.l .úk'o\l1U :označil 

',řyisl()ikoško18!ké ;~d:i1dei,ltsfvo'· 'a ,-cIDrá'bil' se 'Obr·oicLné Hnutí čs , stl1-
rlef~,tlSttva se žáďosJt,i , aby v.ěc organ,i-so1valo. 


