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ZPR!\VY.
Volnost vědeckého projevu. Na konci lJ1inul'ého roku se stal
zajímavý případ v Praze: l\IIěstský ·úředník, archivář a universitní docent, lněl býti disciplillál'ně podle 11snesení většiny měst
ského zastupitelstva [jtihán pro určité výroky, které učinil v knize
pydané soukromým nákladem s POdPOl'OU ministerstva škol. a
nár. osv. a vyšlé již před půl druhým roken1. Výroky se týkaly
dějin staroměstské radnice a ovšem, jak se později prokázalo~
byly v denních listech i v řeči navrlllllícího člena zastupitelstva
pozměněny a tak svedly většinu sboru, který přil'ozeně nebyl
informován aspoň dostatečně, k schváleni návrhu na zavedeni
disciplinárního řízeni. U snesení samo stavil ze své moci primátOl' a o ostatní skutkové podstatě rozhodne soud. Ale fe za.fímavo,
že vůbec se mohl vyskytnouti názor, že chlebodárce má právo
zasahovat do vědeckých pro.ievů . které učinil úředník lemu podřízený a které se lnu ať z jakékoliv příčiny nelíbí. Jak .ie pak
samozřejmo, musil by se tento diktovaný názor měniti u zaměst
nanců podřízených sborům volitelným a tak bychom vlastnlJ do spělž ve vědeckém hledání pULVdy ad absurdum. A kl'omě toho
vymstil by se jistě takovýto postup především na dřívě.iŠích stranících politických odstavených stran, neboť bU si asi nedala
nástupkyně ve vládě ulíti příležitost na nich zkusiti takovouto
metodu.
Avšak věc má ještě jinou stl'ánkll, nebof zelména mladší
zaměstnanci a pracovníci vědečtí .isou obgče.ině závislí na službě
a kdyby nebyla jim dána volnost svobodného vědeckého projevlI, nebylo by také dorostu a tak by záhy musila všechna věda
ustrnouti. Proto musíme bedlivě střežiti svobodu vědeckého projevu proti všem podobným unáhleným pokusům a platí-li ochrana proti teroru iinde, 111usí platiti i v tomto případě.
Ča o

I

Univ. prof. Dr. FR. STORCH.

Krátce po prof esoru Ottovi zemřel dr. František Storch, řádný profesor trestního práva á řízení na universitě Karlově v. v., nyní po smrti
Ottově poslední z akaldemických učitelů práv, kteří působili na nerozděl e né ještě univ e rsitě Karlově.

Storch byl neznámý nejm}adší generaci právnické jako učitel, odešel na odpočinek již roku 191 I, jeho díla byla však bohatým pramenem
poučení každému , kdo hodlal se blíže seznámiti s oborem, jehož byl
u nás zakladat elem a zároveň nejpovolanějším pěstitelem, s vědou
trestního práva procesního.
Storchovu tvorbu cha,r akterisuje jednak snaha 'Osvětliti sporné
otázky co nejvšestranněji, jednak péče o formální lad a ucelenost.
První vysvětluje, proč Storch se zálibou užíval methody historické a
. srovnávací k doložení svého stanoviska, druhá vlastnost jeví se jak
v celkové stavbě jeho děl, tak v jejich jazykové ryzosti. Obojí tuto
přednost své práce rozvinul Storch hne<;i v prvním svém obsáhlejším
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spise, dvoudílném »Řízení trestním ra.kouském« (I. 1887, II 1897) i
v monografii » Vyručení obviněného z véízby vyšetřovací« (1893), jež
jsou pomníky nehynoucí ceny jeho práce na poli trestního proce3U.
Z pozdější jeho činnosti mají význam přímo průkopnický . jeho
práce v oboru práva tiskového, jehož vědeckému zpracování dal základ.
Zálibu pro právo procesní udržel si Storch i v další činnosti vě
decké. Když po převratu byl ustanoven; předsedou komise pro reformu
českos lovenskéh o trestr.ího práva procesního, nemohlo jistě býti šťast
nější volby_
Právo formální je jen pr08tředkem jak uskutečniti právo hmotné.
Storch proto pilně sledoval práce komi se pro reformu trestního práva
hmotného a k vydanému návrhu všeobecné části trestního zákona napsal dvě stud ie, z nejlepších o osnově. V Právníku 1922 zabývá se obtížn:)Tm prob lémem »T r estu smrti v osnově československého zákona
trestního v r. 1921«. Ve Sborníku věd právních a státních z roku 1922
ve článku »Hájení obviněného v budoucím trestním řízení českosloven
ském « řeší tuto otázku na podkladě rozdělení trestných činů dle osnovy
él podává zároveň uká zku, j akým směrem by se bral při reformě česko
s10 en skéh o trestního práva procesního.
Není pochyby, že by se mu podařilo, jak o tom svědčí již kritické
poznámky, roztroušené v jeho dřívějších dílech, spojiti snahu o zaru čení svobody individua s potřebou ochrany společnosti, jak se stalo
již v Československé osnorvě trestního zákona, a postaviti tak formální
právo na stejný ideový základ jako pľávo hmotné. Dlužno proto litovati jeho smrti tím více, že odešel právě nyní, krátce před dokončením
prací na zatímním návrhu československého tľestního zákona, jimiž
hyl dán podklad k r eformě práva procesního.
-ř.
In memoriam. Zemřel univ. prof. PhDr. Fľantišek Dľtina, který
v počátcích našeho státu stál v čele ministerstva školství a náľ. osvě
ty j ako státní tajemník. Za jeho správy počala se zřizov.ati druhá česk á
universita v Brně, o níž již za Rakouska se zesnulý pi-ičiňoval ze všech
sil, stejně jako vědec, tak jako politik-poslanec na říšské radě vídeňské.
Poněvadž s touto ur.iversitou dostalo se i naší vědě právnické druhého
vÝ2na,čného střediska, je povinností n;{ší s díkem vzpomenouti zesnulého, jednoho. z těch, kteří o ni mají zásluhu.
Prof. Miloslav Stieber šedesátníkem. Není ťomu dlouho, co o.slavovali jsme šedesátiny prof. Kadlece. Téměř právě za měsíc slaví své
šede sátiny druhý badatel v oboru dějin práva ve střední Evro.pě - prof.
Stieber a my připojujeme se k oslavě jeho stručným článkem. Ač prof.
Stieber jest profesorem téhož předmětu jako prof. Kadlec, liší se od
něho svým. zvláštním pojetím i metodou. Stal-li se prof. Kadlec budovatelem dějin veřejného p!'áva ve střední Evropě, jest prof. Stieher
zé.lkI2,dateľem badání o dějinách soukrowého práva ve střední Evropě.
Prof. Stieber narodil se lG. února 1865 ve Slaném, kdež po studiu
na gymnasiu v Praze a na právnické pražské fakultě stal se advokátem.
Stal se tudíž praktikem Cl bohatá pr ,lkse advokátní prospěla nesporně
jeho b c!dání historickému. N e boť prof. Stieber jest v prvé řadě pľávním
historikem, ale prakse jeho poskytla mu vzácný dar: bľáti zřetel při líčení hi sto.rickém též k nynějšímu právrliÍmu vývoji. To jest směr, kterým
teře se rve svých pracích při všem svém badání. Již v prvém velkém
svém díle »K vývo ji správy« (I90r) jest to patrno. Neboť jak podtitul
ukazuje: »Vliv českých živlů na správu v Dolních a Horních Rakousíc h a její význam pro rakouský exekuční proces« všímá si autor tu
nejen dějin, nýbrž přihlíží i k právu modernějšímu i modernímu, k němuž
naši historikové právníci ještě llepřihlédli. Ač habilitoval se prof. Stiebe r pro dějiny německého práva (o osudu svého habilitačního spisu
napsal zajímavý článek do Památníku Všehrdu), přece zabývá se téměř
v§hradně právem českým . Jak l.1činil v prvém svém spisu, zkoumá však
při svém stuoiu práva českého vlivy cizí, ale přihlíží i k vlivům, ktel':)Tmi pů~; obilo právo české na práva jiná zvláště na právo v zemích ra-
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kouskýth. Z této snahy vyplynul také dodatek ku zmíněnému spisu
jeho, v němž Stieber řeší otázku, kdy povstalo kratší znění rakouského
zemského práva. Prof. Stieber vystoupi l tu s tvrzením, že kratší znění
zemského práva rakouského, kteréž kladlo se obyčejně do r .I237, jest
mladší než t. zv. delší zněnÍ. Tuto otázku rozvinul prof. Stieber poz ději r. I905 ve spise »Dals osterreichi.sche Landrecht und die bohmischen Einwirkungen auf die Reformen Konig Ottokars in Oesterreich«.
V tomto díle rozvádí a doplňuje názory vyslovené v doplňku svého
prvého díla a polemisuje se zdarem s badateli německými Luschinem
a Sieglem. A opět jsou tu celé partie věnovány českým právním ději
nám, kterým svými poznatky velmi záslužně prospěl.
Dalším velkým dílem prof. Sti ebra jsou »Ceské státní smlouvy.
Díl 1. Od Pí'err.ysla Otakara II. . clu založení říše Habsburské«. Jest to
dno, které zalb:)rvá se předm€:tem u nás dosud naprosto netknutým.
Spis vznikl při badání meziměstských právních styků a bedlivým zpracováváním této otázky prof. Stieber pololžil základ ku dalšímu probádání
mezinárodních stykil česk:)T ch králú a české koruny. Ze zpracování jest
patrno, jaké množství pramenů autor probádal, vydaných i rukopisných.
J cst nesporno, že v dru.hé části své knihy sestavuje celé mezinárodní
pávo české. Knjha tMo byla prof. Stiebrem opět přepracována a doplněna a vydána německy »Bóhmische Staatsvertrage« r. I9I2, čímž
opět prof. Stieber prospěl české vědě šíře výsledky badání svého i do
ciziny. Přepracová,ním vytvoř il ta'k é dílo nové, líšící se od pr'v ého.
Stitber se zvláštní zálibou zabývá se právními instituty, které zů
staly dosud nepovšimnuty, proto buď, že odpuzovaly neobyčejně těžko
pochopitelným vývojem, bud. že vůbec si jich nikdo nevšiml pokládaje
je za l1léněc e nny. Stieber vytesává tyto instituty ze zapadlých koutll
právních památek a st 8-ví je pak v jasných rysech překv,apeným čtená
řům před zraky. N cní pochyby, že každá práce prof. Stiebra jest jen
výsledkem n e obyčejného zájmu. Kdo studuje díla Stiebrova, pochopí,
co měl na mysli, když v předmluvě svého prvého ,díla pravil: » '" probíraje se tištěnými i netištěn}'mi listy, nalézal jsem vždy nový a nový
pitvab a měl novou a novou radost, že přede mnou rostou obrysy ústavů a zi-ízení zapon:enutých a nevzpomínaných «.
.
Z této zvláštní záliby vznikly pak práce: »Te rminus monere<
(Sborník věd práv. a stát. IIL), kteráž jest příspěvkem ku výkladu
desk půhonn)' ch, právě tak, jako práce » Počátky prenotace < (Sbor. v.
pr. a st. ll.), jest opět příspěvkem ku pozná,ní zemských desk.
I zanedLaný odbor procesního práva českého našel v Stiebrovi
nadšeného pěstitele v díle »Soud hraničn:), c: (I914). Z tohoto oboru právního na/psal prof. Stieber ještě práci » Zhanění a odvolání« (Sbor. v.
pr. a st., I9I5), která jest ovse:n založena na širokých základech srovnávacích.
Pracuje pro prvý sjezd právnický prof. Stieber vypracoval referát o » Ručení za škody z poklesků úřednických c: . Práce tato jest charakteristickou také pro vědecké badání z jiné stránky, než jsme nahoi'e
tnredli. Jak jsme se zmínili, prof. Stieber nezapomíná také na svou
praksi, což jeví se zájmem o moderní právo. S vylíčením moderního
práva spojuje pak úměrně i V:)TVOj historický. Uvedená práce jest toho
příkladem. Ze zájmu o moderní právo vznikla pal~ práce »Uhražovací
kapitál služebností a reálních břemerl« (I902), » Původ a povaha úkojného práva dle. rak. exek. řádu« (Sbor. v. pr. Pocta, Randova) a pak
»Právní povaha v la stníkovy hypoteky (1922). I v problémech moderního
práv/a prof. Stieber projevuje zvláštní zájem o instituty, které jiného
badatele by snad odpudily svou složitostí a obtížemi při jejich řešení.
Prakse spojena s historickým badáním mu tyto obtíže ulehčuje. Prof.
Stieber také jako znalec občanského práva za,s edá v komi,si pro reformu občanského práva.
.
Jak řečeno shora, prof. Stieber stal se zakladatelem oboru dějin
soukromého práva ve střední Evropě. Vydal tu učebnici pro poslucpače
založenou nejen na litera,tuře, nýbrž i na badání pramenném. Z oboru
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tohoto uvésti jest také ř.lánek: »Systematib, zákonníků střední Evropyc
(SbOL v. pro a stát., 1922).
,
Bylo by tu možno uvésti je"Ště Jiné práce prof. Stiebra. Třeba
však jen ještě upozorniti a zvláště zdůrazniti, že Stieber celým svým
dílem jest osobností vynikající a s'v ym zpracováním i slohem badatelem
svérázným. Prof. Stieber khde velký důraz na zpracování i na jasnost
v:hazu, vliv to opět neobyčejně jemného právnického postřehu, kterého zv láště civilistovi jest třeba. A tím prof. Stieber jest stejně vynikajíc:m, jako historikem práv:1íkem'.
Rauscher.
Hospodářská politikó střední Evropy v roce 1924. Minulý rok byl
vlastně teprve prvním po světové válce, v němž také hospodářský život
se poněkud vrátil do mírových poměrů. Zvláště pro střední Evropu hyl
to skutečný rok stabi1isace a konsolidace, jež zatím dává aspoň naději
na zdolání všech hospodářských obtíží; snad nej ,důležitější skutečností
po této stránce je konec valutového zmatku, jenž ještě v roce 1923 byl

ta} nepi-íznivým činitelem ve vývoji středoevropskébo hospodářství.
Prijetí t. Z'V'. Dawesova plánu Nemeckem znamená přesun reparační
o ázky z politického pole na pole hospodářské; tentp 'm epolitickýc jak sám si říká - generál Dav,-es, jenž nenávidí polit~ky z povolání a
jehož volehní kampaií. na místo vícepresidenta Spojených Států byla
řetězem ironických proj evů o p o litikaření a politikářích, dal skutečnou
ránu dosavadní reparační politice, při které hospodářské důvody a hospodářská hlediska byla vždy až na posledním místě. Pomohl ke cti
'staré, ale zanedbávané zásadě, že hospodářské otázky se mají řešit
hoq)odářsky a jen hospodářsky; veliký pocit úlevy a uklidnění střední
Evropy je prvním dobrým následkem proražení této zása.dy.
Jinak je významnou událostí pro střední Evropu stabilisace měny
polské. Nová jednotka polský z lot y ustálena na poměru I zl.
I mi- '
lion 800.000 polský.c h marek a jeho hodnota připjata k hodnotě zlatého
franku latinské mincovní unie. Zavedení nové měny nestalo se v Polsku
bez krise, avšak' dnes se zdá, že největší obtíže jsou překonány. Rakousko stabilisovalo svou měnu už dříve na poměru 71.060 korun
I dolaru a podobně se stalo v posledním roce také v Maďarsku, kde však
měna stabilisována v poměru 346.000 korun maďarskJ'T ch - . I anglické
libře . Tím ovšem byla pro maďa,rskou korunu dána možnost dalších
kursových variací podle anglické libry a konc~m roku, když stoupala
libra na světovém trhu, projevil se i 'v zestup maďarské koruny v poměru
k ostatním valutám. Rakousko přechází nyní k t. zv. měně šilinkové,
při čemž I sch. se rovná 10.000 rakouských korun. Československá koruna hyla v minulém roce celkem staibilisována na výši, jakou měla již
v roce 1923.
Poměrně nejkritičtější byl vývoj měny v království SHS.; tam
byl minulý- rok dobou deflační politiky, která ovšem nezůstala bez následků pro hospodářskJ'T život státu jak · je to konečně známo i ze
zkušeností československých. Vláda jihoslovanská hodlá však v deflační lJolitice ještě pokračovat.
U nás stal se v druhé polovině roku pokus o likvidaci všech finéJnčních bolestí, zbývajících z válečného dědictví známými zákony
o peněžních a s.anačnÍch fondech, o válečných půjčkách atd. Důsledky
těchto zákonů nelze ovšem ještě , přehlédnouti, avšak ať již budou
, jakékoli - budou za dané situace nutné. Rok 1925 přinese nám patrně
už také cedulovou banku. Přinese-li s ní také zlatou měnu, je zatím
pochybné, avšak - není vyloučeno. Zdá se, že na rozhodujících místech
se s tím vážně počítá a zbývá jen říci, kdy to bude.
-ík.

=

=

Nový katastrální zákon. Vláda připravila osnovu zákona o nové
katastru pozemkové daně a jeho evidence. Stalo se to hlavně
z dúvodú nutného sjednocení dosavadních předpisů, které sice v zemích
bývalé koruny české i v zemích bývalého záboru uherského jsou vybudovány na stejných zásadách, avšak v jednotlivostech se přece jen
dosti značně li ší. Kromě toho bylo řízení v těchto věcech 'V bývalém
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Uhersku daleko méně spolehlivé a mene přesné, nežli v historických
·zemích. Na Hlučínsku se ovšem katastrální úprava liší od české resp.
slovenské dosti značně a tam bude poměrně nejvíce práce se zavedením
nové úpravy. Osnova vychází správně ze stanoviska, že z dosavadní
úpr avy je nutná pi'evzít co možná nejvíce, poněvadž nová úpraNa katé:l blrU p ozemkové <Janě je . věcí příliš nákladnou a příliš složitou, vy7.adující mnoho práce a mnoho čas u. Proto je osnova vybudována na
základě dosavadního zákona z r. 1883 a pro jednotlivé části republiky,
kde t ato úpr.ava bude znamenati značnější změny proti dosavadnímu
stavu, má přechodná ustanovení . Zákon se naz}Tvá nyní prostě o vedení
pozemkového katastru, čímž zmizí z československého zákonodárství
známý výraz »evidence katastru pozemkové daně«.
-ík.
Unifikace šlechtictví v ltalii. Již loni na júe obírala se italská vláda
otázkou sjednocení šlechty. Důvodem bylo uznání papežské, t. zv. » čer
né« slechty. Politickými událostmi odsunuta byla věc na vedlejší kolej.
Teprve nyní vrací se vláda k provedení sjednocení šlechty. Papežským
šlechticům, kteří o to po žádají a zaplatí taxu, přizná italská vláda
itabké státní šlechtictví s· právem záznamu v gothajském almanachu.
Má tú býti obět k usmíření Stolice. Při té příležito st i má býti souč as ně
řešena otázka uznání Lýv. rakouské šlechty v připojených územích
alpských . . Vedoucím motivem ovšem je finanční prospěch státní pokladny.
M. Jirásek.
Reforma právnického studia. O otázce této pojednal prof. dr. Mive vzdělávací příloze »N árodních Listů« ze dne 7. a 14, prosince
roku 1924.
Účelem reformy má býti povznesení p r ů měr n é úrovně vědo
mostí absolventu právnické fakulty a podstatné omezení studia in abse nti a. K dosaž ení toho n edopor učuje zavedení kontroly návštěvy pi'ednášek, ani . jiných prostř edků donucovacích, nýbrž hledá cestu k nápravě
v jine úpravě pi'ednášek, tím způsobem, že by přednášející souvisle
probral jen hlavní éIJ zajímavé části látky, ostatní pak v konversatoriu
nebo repetitoriu, Kromě s eminárních cvičení, jež mají poskytnouti prů
pravu k práci vědecké, měla by býti zavedena také cvičení praktická,
aby posluchač se mohl naučiti vědeckých poznatků prakticky užíti. To
by pi'edpokládalo zřízení zvláštních ústavů aspoň pro některé právní
obory.
S t ěr,l ito vývody prof, 1Jiřičky lze zajisté jen souhlasiti.
Ve druhé části svého poj ednání dává prof. Miřička podnět k úvaze
zela má hi storickoprávnímu studiu byt i vyhrazen zvláštní oddíl a to
první, anebo, zda by pi'íslušné části historie práva neměly býti spojeny
s oddílem judicielním a státovědecký· m v jeden celek (systém synchronistický). Pro pi'ípad, že by zltstal zvláštní oddíl historickoprávní, jest
uv aZ ovati o tom , zda by neměl býti vytvořen také samostatný oddíl
judicielní a státovědecký, kteréžto oddíly by byly zakončeny příslušný
mi státními zko uškami.
Zavedení písemných prací pi'j státních zkouškách nedoporučuje.
Přimlouvá se spíše za písem~é práce v seminářích a praktických cvičeních. Na vykonání jich by se mohlo činiti závislým připuštění ke
státní zkoušce.
Žádá zvýšení úrovně rigoros průkazem o způsobilosti k vědecké
práci. Takto upravený doktorát měl by býti podmínkou pro přijetí
k advokacii, k soudnictví a k dosažení vyšších míst v konceptní službě
správní. Bylo by pak lze zrušiti státní zkoušky.
Dále uvažuje, zda by nebylo možno zkrácení právnického studia
na dva roky pro nižší konceptní Medníky (asistenty, aktuáry) a pro
úředníky u menších samosprávných úřadů.
Vyslovuje se proti samostatnému doktorátu judicielnímu a státovědeckému a hájí zásadu jednotného dokto rátu následovně: »Je nemyslitelno, že by byl se svůj úkol soudce nebo advokát bez znalosti
práva ústavního a správního a právě tak málo by asi vyhovoval správní
úředník, pro něhož by obory judiciální byly tena ignota«.
řička
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V zaveru upozornuJ e, že nejde ph reformě o ra,dikální . př ev rat ve
s tudiu práv, ač se jedná o reformu velkého významu a varuje před pi'íli š
ukvapeným řešením.
. k. podnětt'trri prof. Miřičky ve druhé části jeho pojednání jest poznamenati, že při úp r a v ě s y s t é'mu s t u d i a by bylo výhodno
za'V1ésti tři samostatné oddíly: historickoprávní (zkrácený na d.va semestry), ' judicielní a státovědecký . Zejména na římském právu naučí se
na fak ultu vstoupivší posluchač právnicky 'mysleti, na dějinách veřej
né h o práva uží vati pojmů ve veřejném právu se vyskytujících a k historickoprávní s t átní zkoušce musí ovládnouti souhrnně a sys t ematicky
větší množs tví uč ebné látky, t akže VI kaidém směru dobře j est připraven
ke s tudiu pl atného práva, kde kromě učebnic musí užívati i zákonníků.
V tomto rozdělení byl by také prostředek proti absenci při 1přednáškách
s tátovědeckých (a zde j e a,bsence vždy n e j s ilnější). Posluchači č asto
považují docházení do těchto předná šek za bezúč e lné, když vědomostí
zd e získan)Tch mohou upotř e biti až ph posl ední (zp rav id la) zkoušce,
po delší době a během přípravy k e zko ušce judiciální vědomosti na
rYř e dnáškách s tátov ě d ec kých získané se lehce z paměti vytratí.
J es t třeb a j eš t ě se zmíniti o pí sem n ý 'c h p r a c í c h při s tátn ích
zko uš kách. Zde má kandidát prokáz ati určit é množství vědomostí, ovládání pojmů a sc hopno st právnickéh o myšlení.
K tomu s tačí úplně
zko u ška1 ústní. Na právnické faku lt ě se poskytují základy vě d právních
a st átních a každý, ať se chc e věnovati advokacii, soudnictví, praksi
správní atd. vždy musí ještě skládati praktickou zkoušku odbornou a
nezřídka zde i písemnou, takže požad ave k obligatorních písemných
pracÍ ať seminárních či ve cvičeních praktick)' ch již na právnické fakultě nejeví se bý ti žádoucím.
U doktorátu však pí semná práce vědecká jest jistě n a místě. Také
s míněním prof. M'Ířičky o jednotném dokt o rátu j est souhlas iti .
Z krá cení p r á v nic k é h o s t u cl i a na dv a roky pro úředníky
při menších samosprávných korpor acíc h a pod . by se nedop·oručovalo .
Dnes na ta' místa j so u dosazoV'áni úřední c i s tř e došk o l sky vz dělaní
s předběžnou praksí, kt e ří n a· svých místech dobř e vyhovují. Zavedením
nové kategorie úřednictva »nižšího konceptního4: by se j en více p odporova la niveh sace mezi j ednotlivými kat ego ri emi úřednick)T mi. Myslím, že by se tato otázka měla řešiti a ž pop r o v e den í r e for m y
č: t Y ř I e t é h o pr á v nic k é h o s tu d i a a t o s a m o s t a t n ě, kdy ž
by e toho s nad jevila potř e ba. Tím se také uv arujeme pt't sob ení politi~ k:)T ch a stranicko-úře·dnick)T ch vlivů na tuto reformu.
K dosažení veřejných úřadtt by se mělo vyža doVla ti složení státních
zkoušek. Doktorát (ovšem oproti dn eš nímu přísněji upraven ý) by měl
b},ti j el). průkaz e m schopnosti k pr áci vě d ecké . Tento způ so b zvolili
při reformě právnického s tudia v r epublic e polské, kde ab solvovaní
p rávníci po složení všech státních zk o uš ek obd rží diplom a samo s t atný
titul »magistr práv « (vedle něhož je možno j eš tě dosáhnutí doktorátu).
Reforma právnického studia jest věcí ji s t ě důl ež it o u a ve lkého významu pro stát. Dotýká se celé če~kos l oV'enské obce právnické. Proto
dříve, než bude přikroč e no· k prove d ení reformy, nechť j sou s lyšeni
vš ichni činitelé mající zájem na reform ě: profesorské sbory právnick)Tch fakult, advokátní a notářské kom o ry, svaz so udců a konceptních
úi'edníků, spolky advokátních koncipientlt, spol ek . čs. právníklt »Všehrd,
(kd e po delší čas se otázkou touto zab)Tvá zvláštní komis e) atd.
Nechť se neopakuj e při reformě právnickéh o s tudia to,. co se s talo
při r:eformě s tředoškolské že z tajné ministerské dílny vyšel .. naj ednou
návrh, o němž příslu š né korporace odborné do t é . doby .nemě l y ani ponětí a jenž by1 za velikého křiku pochován.
S"
. Právnický doktorát, respekti~e j~ho rigorosq. m ají býti. pod.s tatl~ě

.

změ n ě na. Návrh se · teprve úředně . projednáv.á, ale podle zpráy, kt ~ ré
o n ě m prošly už do veřejnosti, lze tolik zatím prozraditi, že }J;l.á býti
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disertační n erná býti prý zavedena, avšak nutným předpokladem pro

doktó r át jsou
p re 9mět 'právn
možno dosáhn
dosúd jednot
a t u lze se pt
Je to uš
ale není napr
do prakse. D
roveň , zavinil
třeba jako' k
které úřady
ktoditu: K
fprrriě právn'
že ·i některé
sou dcové, ta
jq.kém buduje
jako je s uzn
vědn í ; ale po
stru ovaných u
se tedy zprv u
doktorátu a te
tech dalších.
Medicinský j
šek. Nelze ří
a t oté ž může
tesko
tečně vyvi
n)'m symb
čas to seká
zase zv rhá
praporové p
pravéh o jejíh
ač v jin)Tch s
řád ně vyvi nut
atd. Proto lze
s'e o to pokusi
používati a j
jak na pl'. je
kdyby česk
názorně po
ke stánímu p
Jak si
s ledním čísle
divá, vrhala b
ústavu. Podle
nerespektova
to mu t ak n
v .officielní
sp rávní ko
ad r E'sovin a
v"ní sice, že
vš eobecné de
A le to proto,
in dividu e lně

charakteri
o pensijní p
ního kriteri
~ 'Přehl í žeči

tedy
č lslo

chtěla

4.) ·
*) Vyda

---.." - -

,"",

I

I

145
'mě

o ra,dikální , převrat ve
znamu a varuje před pi'"íliš

Iti jeho pojednání jest pou d i a by bylo výhodno
rní (zkrácený na dva se,a římském právu n aučí se
lysleti, na dějinách veřej1 se vyskytujících a k hii souhrnně a systematicky
iměru dobře jest připraven
musí užívati i zákonníků.
ti absenci při Ipřednáškách

;ilnější). Posluchači často
lezúčelné, když vědomostí

lední (zpravidla) zkoušce
judiciální vědomosti n~
z paměti vytratí.
: II p r a c í c h při státních
množství vědomostí ovlál1í.
K tomu stačí' úplně
tují základy 'v'ěd právních
'okacii, soudnictví, praksi
:kou zkoušku odbornou a
obligatorních písemných
()' ch již na právnické fajest jistě na místě. Také
ltu jest souhlasiti
la dva roky pro ~ředníky
Id. by se nedop'oručoval0.
:i středOŠkolsky vzdělaní
obře vyhovují. Zavedením
ihof. by se jen více podDriemi úřednickými. Myprovedení reformy
to s a, m o s t a t n ě, když
uvarUjeme působení poliI reformu.
yžadO'V'ati složení státních
I ŤÍsněji upravený) by měl
ké. Tento způsob zvolili
polské, kde absolvovaní
drží diplom a samostatný
: ~tě odo~.áhnutí doktorátu).
e dpl ezltou a velkého výké obce právnické. Proto
)rmy, nechť j sou slyšeni
rofesors ké sbory právniraz soudců a konceptních
ek , čs. právníků »Všehrd«
ITláštní komise) atd.
ého studia to" co se stalo
ské dílny vyšel ,najednou
) té doby neměly ani pol

S.
ros<j. mají býti podstatl~ě
l, ale po.dle zpráv
které
m prozradÍti, že }~á b'ý ti
I V)TZnam. Písemná práce
Itným předpokladem pro

doktorát jsou práce seminární ,a pak má býti Z'aveden jako zku š ební
Poněvadž také bez zkOušek státních n ebude
m o žno dosáhn o úti doktórátu, 'který má býti podl e 'všeho :zachován ja.kD
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Je , to uš lechtilá sn aha pozvednouti cenu právnického' doktorátu,
al e není naprosto správný názor, '- ž e doktorát není podmínkou vstui:m
do prakse. Doba, o d kd y byly státní zkou šky a rigo rosa postaveny n a
rO'v'eň, zavinil a, že' nyní je k někt e rým povolá'n im ' doktorátu nezbytně
třeba jako' k advokac ii , k e k o m e rční s lužb ě a soukromé vůb e c, ba i ně'"
které úřady mlčky nepi'"ijímaly (na př . zemský výbor český) 'bez do .!.;
ktoiátu: Kromě t o h o d oz věděli jsm e s e z v elmi zajímav)Tch statí' oreform ě právnickélio studia od prof. Miři č ky ' (srov. ref: v t omto s e šitě ) ; '
ž'e 'i některé organi sace us ilují o zaved ení povinného 'doktorátu,' jako
soudcové, tak že spí še j e možno o čekávati vývoj právě opačný , n ež na
jéj.kém buduj e návrh. S rado stí b'ychom uvítali podobný pOKUS, st e jně
jako je s uznán ím zaznamenati, že se nezapomíná na určité odb o ry
vědní, ale pokud jd e o zbytnost doktorátu, je vývoj ' s iln ě jší plánů k o ns tru o vaných u zel en ého stolu. Navrhovatelé 'v ministerstvu školství mus t
se tedy zprvu spojiti s ministers tvem sprave,dlnosti a od straniti nutnostdoktorátu a teprve až se to pod a ří , budeme moci pokračovati v projektech dalších. Ostatně osud, který postihl doktorát práv, není ' ojedinělý.
Medicinský je na tomto stupni již dávno a t o ještě bez státních zkoušek. Nelze říci však proto, že by úroveň lékařské ho studia pokl esl a
V- o
a totéž může tvrditi o naš em s tudiu jen jeho neznalec.
Československá státní vlajka budiž to přičteno na vrub nedostatečně vyvinutému nasemu smyslu pravé 'státnosti není vždy skut e č
n)'m s ymbolem státu, jak je tomu v jiných státech a proto buď velmi
čas to sekávám e se s nedostatkem pozornosti ' vůči ní ' anebo naop 'i,k
zase zv rhá se j ejí kult ve d ángličkářstvÍ«. J sou až příliš dobře známy
pi-aporové procesy, v nichž jde o zneuctění neb nevyvěšení a pod., al e
pr avého jejího smy slu j sme a patrně ziistaneme dlouho Ještě vzdáleni,
ač v jin)Tch státech jistě pokrokov)Tch a demokratických kůlt vlajky je
řádně vyvinut jako ve Spojených státech severoamerických, v Dánsku
atd. Proto lze vít,a:ti každý, pokus o pozvednutí její pravé vážnosti jako
se o to pokusil a jist á skupina,*) která vydala jednak poučení, jak vlajky
používati a jednak i malý typ vlajky pře s ně podl e předpisů zhotov ený,
jak na pi". je zvykem v Americe a Anglii. Byl by ovšem ještě účinnější ,.
kdyby československé úřady předcház e ly dobrým v zorem např e d a ťak
názorně poučovaly obč a nstvo o pravém a přece nepr"emrštěnéťn kultu
ke stánímu praporu,
V.
Jak si váží úřady rozhodnutí nejvyššího správního soudu. V pO-,
sledním čísle t . č. uveřejnil dr. K. , Novák zprávu, která, kdyby byla pr:avdivá vrhala by divné světlo na správn,í komisi Všeobecného pens ijního
ústa~u. Podle ní poukazuj e tato správní komis e zem ské úř,adovny, ab y
nerespektovaly rozhodnutí nejv. správního soudu, Ve skutečnosti však
tomu tak není. Ona poznámka k nálezům nejv. správního so udu
v ,0Hicielním orgánu Všeobecného pensijního, ' ústavu není ,usnesena
správní komisí ústwvu, ale' je připojena jen ' redakcí časopisu, ' není
adr esována úřadovnám, nýbrž ' je pouze informací publika. f-raví se
v"ní ske, že »není možno činiti z jednoho nálezu rl.ejv. správního soudu
všeobecné dedúkce o pojistné povinnosti celé ' určité skupiny osobc ,
A le to proto, poněvadž je dlužno každý jednotHvý případ zaměstnanc e
indivi,duelně posuzovati a nelze ho šmahe'm zař;:tditi do určité kategorie
charakterisované názvem , Na doklad toho uvádí se tu tři judikáty
o pensijní pojistné povinnosti zaměstnanctt patřících ' podíe tohoto zevního kriteria do téže kategorie" poněvadž vš'Íchni byli označeni jako
~ 'Přehlížeči skla «. A přece o: nich rozhodl nejv. sp,r ávní soud různě. To
tedy chtěla patrne říd ona "poznámka v »Pensijním poji' ště.níc (roč. III.
číslo 4.): ,
pre9-nJ, ět 'právní filos9~ie.

*) Vydaí ; A" Ramešová, Praha-lL, Vodičkóva ul.
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Jinak ovšem právě zde jde o zajímav)T .. pi-ípad, kde nejv. správní
soud ~postavil
proti čtyřleté · praksi všech správních instancí a ruší
rozhodnutí, jakých jinak ohromné m~oiství nabylo právní . moci, takže
dnes ' jS.Oll nezměnitell1á. Jde o vedení hranice mezi pracovníky manuelním i a vyššími, kterou v cdém právním i-ádě - v této obeci16sti ~ naznačuje právě jediný pensijní zákon (č. '89/20). Je možno si předsta.viti,
j·a ký chaos nastává, když ·prakse správníCh úřadů od roku 1920 ji vedla
co · nejníže tak, aby mezi duševní pracovníky (lépe řečeno: nedělníky)
zahrnuto bylo co nejvíce kategorií zaměstnaneck)T ch a tu pojednou
nejv'. správní soud ji rýsuj e co nejvýše a velikou i-adu kategorií dosud
pokládaných za podléhající pensijnímu pojištění, z něho vyjímá. Lze
očekávati, ž e tento rozpor bude se stále zvětšovati, až do novelisace
pens. zákona, jejíž naléhavost je tím sice prokázána. Bude pak záležeti
na tom, zda bude novela v tom směru šťastnější než je zákon dnešnÍ.

se

Dr. Z. N.

Královské italské kolonie. Po světové válce podařilo se Ita lii roz111;1,ožiti svoje državy. Italské kolonie nacházející se v severní (Tripolis
t Kyrenaika) ::t východní Africe (Erythrea, Somalie), v Egejském moři;
jakýsi protektorát má Italie v Tientsinu. Počátek italské kolonisace
v libické pouti by! v letech 1887-1.890. Tehdy kolonie africké správně
podlého-ly ministerstvu války, ma,jetek italských občanů chráněn italským
ministerstvem zahraničních věcí. Jelikož nebylo potřebí vojenského zákroku v 03adách, jednalo se o to, kterému úřadu svěi-j tj celkovou správu kolonií. Ustanoven tudíž k tomu účelu zvláštní úřad, jenž byl od dozore.m státníh o') ministra, zastoupeného státním podsekretá1-el11. Krá10vsk)T dekret z 5. května 1895 užívá pro tento Mad názvu Ko 1 on i á I n í ú řad (UHicio colorli.a/l e); koloniální úřad vybaven později
pravomocí ministerstva zahraničních věcí a nazván byl Úst 1- e dní m
1:- e d i t e 11 s tví m k o Ion i á I ní (; h z á lež i t o stí. Sídlo úřadu bylo
stále v Římě. Roku 1912 svolil ita lsk)T parlament, aby k vedení koloniálních věcí bylo zřízeno Min i st e r s t v o k o Ion i í, což se stalo
ihned po lausanneském míru. Prvním ministrem kolonií býl (až do r.
1914) Cesare Bertohni. Pro začáteční správu a zavedení úřadu povolila
s němovna mimoi'á<lnou polóžku v částce 50 miliorrLl lir.
Ministerstvo kolonií se rozpadalo na: Gen e r á I n í i'- e d i t e 1s tví věcí politických a kol. sl; užby vojenské; tomuto
i-editelství podléhal též úřad pro překlady a kartografick)T úřa(; G.cne r á 1 n í ř e d i tel s tví věc í h o s pod á ř s ký c h, f i n a n ční cha
o s o b h í ch; tomuto ředitelství podléhala knihovna a pokladna; G enerální i-editetství věcí občanský-ch a veřejn)T ch prací;
Ú č tár II u. Kanceláři ministra ' kolonií přímo byly podřízeny úřady:
telegrafní, statistický a tiskov)T. Když však v době válečné rozš í řena
koloniální moc italská, bylo na bnedni, že nutno přiměřeně úeorganisovati i vedoucí úřa,d, ministerstvo kolonií. Toto bylo od 1. IJistopadu
J922 rozděleno na 3 úřady: 1.) Generální ředite l ství kolonií v Severní
Africe, 2.} Generální ředitelství kolonií ve Východní Africe, a na 3.)
účtárnu.

Ředitdství

severoafrických kolonií mělo tři úr-ady: a) pro veCl
politické a administrativní, b) hospodářské, c) pov šec hné a vei-ejné
práce. Ředitelství východních kolonií bylo rozděleno podobně, s tím
však j'ozdnem, že třetí podřízen)T úřad určen byl »pro věci povšechné
a osobní.4: Účtárl1il1 mě l a 2 oddělení: pro ústřední správu a pro kolonie.
Pro severo- i východoafrické kolonie byly společné 4 úřady: pro záležitosti vojenské, námořní, dopravní a pro pi'-eklady. Kanceláři ministra
kolonií přímo byly podřízeny Mad statistický a úřad , mající za úkol
studium koloniální exr~anse, informační činnost, tisk a propagaci.
l'-J a první ministerst:vo kolonií pamatováno v přcdběžnél11 státním
rozpočtu 1914-15 řádnou pol!ožkou 55,196-400 L, z čehož pi'-ipadlo
53,087.900 L na kolonie a 2,1.08.500 L na ústřední správu, a mit;noi'-ádnou
potožkou 51,897.9.00 L, z čehož asi 46 milionů lir připadl o na mimořádné
vo jenské výlohy spojené s okupací libického území v době do 31. pros.
1914, celkem tedy věnováno . na kolon"ie 107,094.300' L;odečteme-li oněch
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46 mil., objeví s,e nám surria normální spotřeby jak pro ústl-ední správu
tak , i pro samotné' kolonie, to jest přibližně 6r mil. lir. Spotřebováno
tédy v novějším režimu o 50 ' milionů lir více, ' než za dřívější spd.vy
ministerstva zahraničních věcí, kdy na kolonie vydáno II, 376,220 L. '
V době povMečné náklad niét italské kolonie ' z~ačně st·oupI. V rozpočtu na rok 1923-1924 vyhrazeno ministerstvemkol<:m:ií celke'rn
254,744.900 L, t. j, řádné výdaje ' činily I86,003.200 L ' a mimořádné
68,741.700 L. K tomu dlužn() přičiniti 12,148.000 L, což jest státní subvence soukromým společnostem pro podniknutí některých staveb, zařízení prtlmyslových podniktl neb vzdělání , půdy, na rozměře aspoií
3000 ha: suma skutečn)r ch výdajú státních činí tedy v řečeném správním roce 266,892.900 L. '
.
Ze skutečných výdajú pt'ipadá na:
lT střední sprá:vu
6,~9·600 Lir
Tripolis
96,449.5 00
Kyrenaiku
86,90 5. 600
Vojenský reservní fond pro Tripolis a Kyrenaiku
31 ,600.000 '
Erythreu
13,500,200
20,000.000
SomaJii
Úhrnem 254,744.900 Lir
zatížen nemalou položkou na koloniální
oddíl Národní milice a na koloniální letectvo. O normálním rozpočtu
v nynější době nelze mluviti, jelikož náklad vydaný na trvající guerillu
s domorodci spadá jednak na účet ministerstva války, jednak k tíži
ministerstva kolonií a leteckého komisariátu, Ostatně loiískému rozpočtu ministra De Stef,ani nelze dt1Věřovati již z toho důvodu,že jej
vydal před volbami.
M. Jirásek.
Rozpočet loňský nynější

Delegace zákonodárné moci v moderní demokracii. Napsal JUDr.
Jaroslav Krejčí, tajemník ústavního soudu. Praha I924- Nákladem vlastním, v komisi fy Jan Košatka Praha-III. Stran 127.
Na příkladech
starších demokracií, francouzské a americké, i nejmladších, německé,
rakouské a československé, řeší autor otázku, jak dalece jest přípustno
ve. státech s rigidními ústavami přenášení moci zákonodárné na orgány
moci v)Tkonné, či vlastně pokud cestou obyčejného zákonodárství orgány
moci výkonné mohou bý-ti nadány právomocí 'v ydávati normy, jež
mohly by měniti i zákony neb upravovati materie zákonem dosud neupravené. - Studií touto pokračuje autor v diskusi, rozvinuvší se u nás
vzhledem k nálezu ústavního s oudu z 7. listopadu 1922, a řdí otázku tu
obšírněji než tak dosud učinil na Širokém podkladu literatury předmětu
s e t ý kající i pr'a xe parlamentární a soudní. Zkoumá, jak zásada, kterou
hájí i pro právo československé, o nepřípustnosti udíleti v)Tkonné moci
výše zmíněná oprávnění uplatněna jé V' jiných demokraciích,
Rozebírá positivní předpisy ústavních listin, upravující poměr mezi
zákonem a nařízením, vykládá, jak předpisy ty interpretuje ústavl1ě
právní theorie, prakse parlamentární i oněch orgántl, které jsou povolány zkoumati ústavnost zákonú,
N ejdi'íve obírá se a.u torprávem francouz ským, kterážto stať jest
také z jeho spisu nejrozsáhlejší.
V prvé řadě líčí, jak se k d'a né otázce staví literatura a reprodukuje názory předních francouzských theoretikú ústavního práva, z nichž
jest zřejmo, že -vyskytují se v této otázce názory !Všech odstínů, od
ol1ech; jež' připouštějí měrou značně rozsáhlou,. aby . legislativa ,zmocn;ila
výkonnou moc k vydávání pl'edpisů měnících ': dosavadní zákony, až k
o něm, jež staví s e na stanovisko zcela opačné, při čemž vys.kytují se zde

