
Hovorna. 
(Je proti rozhodnutim presidenta re,publiky přípustna stížnost 

k správnímu soudu?) :E stížnosti dJra Ka.rla Pelrglera proti ro~zhodnutí mi
nisterfltva zahraničních věcí a presidenta r6!lJulbiliky Vle věoi kho dání na 
trv.aJ)' odpočinek podle § 80 služ. pragmatiky, vyro.zuměl nedvyšší s,právní 
soud kruncelář pl~esidenta relPUlblJ.ikyo stížnosti, vyzvaill ji k podání odvod
ního sp1su a zasláni sIPd1Sů lPd'ip3!d u s,e týkající-ch. 

Kancelář preslid,enta republiky odvodní spis zaslala, spisy však ode
přela zaslati. V úvodu odViodního ISlprrsu nejprve 'se· odvo~ala :na zák'Ůn, 
dle něhoi je zd'iz,ena k obstrurávání věd plfe,sidenta reIPU/bIliky, dá~el s,e od
v'olala na § 88 úsrtavní listiny, dle něhoiŽ sloudní olchranu pil' o t i spr á v
ním ú řad Ů m poskytuj<e v ne'jvyšší stoH cli soud, a tvrdila, že tedy u nej
vyšlŠiho správního soudJu lze, -'si stěžovati jenom proti ro!zhodnutím slpmv
niho úřadu, jímž p'flesident reipubliky neni. Dále uváděla, žlel p,res,identa 
relPubnky vůbec neilllÍ moiŽno pohnati před správní s·oud, nýbrž jJenom p,řed 
senát NS., ponělVadž plfeslident Irepubliky j,e p'0dle § 66z výkonu svého 
úřadu neodpovědný a z jeho, pl'oj.evů , sou-visícíeh s úřaJdlem presidento
vým, odpovídá vlá.da, a 'že tudÍlž tu není pa,s,ivní lle.gitimace k žalob~. -
Konečně uvedla, že ,s,tížno:st proti -wzhodnUJtí byla by zásaillJem dOl Ipráv 
ministra, který rozhodnutí kontra;signovaJ. . 

Ohoome-li zkoumati, zda námitiky j1slou ·odůvodně'lllY, mU/s,íme! se obrátit 
k nOlfInám, jichž se kMllcelálř dovolává. Především }e tO' § 88 ústavni liis
tíny. Us,tanovem toto stanoví Izcela všeobecně zásadu soudní kontro~y 
veřejné spl1.'ávy a dává pTá,vni podkltad p'ro' Iz,řízení nejvyššího správního 
soudu (v § 86- pm .sVTáVIllÍ soudnictví v niJž,ších stolicích). Rozls.ah kompe
tence správního soudu sle v § 88 neřeší; o tom svědčí také to, že v .odst. 
2. se stanovi, že Ip,odrOlbnosti upravuje zákon. Ze sylstematiky ú·stavru lis
tin.y lze vyčíS1ti PIOluz·e, žle ústavodárce chtěl zahe,zpečď.t ,na vŠlechny strany 
oIbčarua p~l'oti libolvůli správy i soudnicltví. 

Kdyby bylo plravdou, ~'e sLoJVy "plfoti SjpI'.ávním úřa.dům" je dána 
kompetence správního soudu, pak hy Isoudní kontrole unikaly veškeré 
akty orgánu státu i ~amosp.r.ávy, což jistě nebylo úmyslem ú'Sta-\,,-odárcO'
vým. Jemu byl znám refmmov.aný zákon o _splfivnim soudě, kde IWIDpe
tence je mnohem šir~í, a přece v textu ú. 1. 'z, tohO' neVyvodil důsledků. 
Ba j.e mo~no hci, že slovy ,,'P'od~·ohno:s;ti u p f a v ujel zálk:o!l1" deiklruroval 
platný ,stav. 

Že pnlsident repuhliky není správním úřadem, netřeba. pochybo'vati. 
Pres.ident republiky vykonává ' vlšak řadu funkci správních, mezi nějž patii 
jako kone,lát práva jmenovaciho také vydání derruetu o pensi,onovči.ní. 

Odpověď na otázku, zda v tomto případě je kompe~tence správního 
soudu, musíme hJedati V' kompetenčiJ1Í nO'rmě, jj/Ž j1e § 2 zákona, Ol spravním 
soudě. '-fu se sice: v odst. 1. mluví o rozhodnutí nebo opatře!l1í s[wá,vniho 
ůřadu, avšak v odstavoi 2. '8161 :pojem Ispnávníbo úřadu vykládá a, uváéli 
SB, ž·e stížnost lze vznéslti také proti mzhodnutím nebo opatř'ením o.rgáml 
spnávy B'tátní, zemské, okre,sni i obecní. 

President repu.bLiky k o!l'gán1em sipifávy slt.átní, aspo·ň v určitých J.1e
lacích. V něm se totiž soustřeďují UTčité funkoe zákonodárné (k pla-tnos,ti 
zákona je z'pravidla třeba j,eho podpisu) i správní, ba i norm-otvorné (vy
dává zá.vazné nOll'llly pro armádu). Na rOizdí1 od j~ných funkcí je· ve, správ
nícih kom~}etencích IOlrgánem správy s,tátní a jest tudÍlž m:o~no pmti jeh'Ů 
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rozhodnutí nebo .()patň'enJ. si S!těž'ovati k správnímu soudu, neboť z přísluš
nosti nejsou výslovně vyLoučena (§ 3). 

Odvolání se na § 66, dJ1e ně:hož president repubMky neni odpověden 
~ výkonu svého úřadu a z pl1Oje,vli jeho souvis,ících s úřadem (zde j~žs,e 
funkci říká "úřad") presidentovým odpovídá vláda, není postačující pro 
námitku nedo'sltatku pasti,vní legitimace ke st~žnosti a poukaz na stih3.lteI-
nost j'enom (pIŤed. s.enátem je nepřípadný. -

Při s,tižnols,ti pl'io,ti l'QIzhodnutí neho op,artř1eni presidenta re/publiky 
nehe mluvit o jehO' pohnání k odpovědnos,ti, neboť 'st'Ížno,st směřuje proti 
fU1IlJkci, z nÍ-ž k vydání rozhodnuti nebOl opatření došlo, nik·oli prom olsobě, 
o n:iJž však jde, když ;p,řicház.í v úvaihu stíhání tJ1e's,tní, na něž s,e odvodní 
spis odvolal. Orgán je, po'sta.ven na :rDiveú úřa.du, který je také ne'olsobní. 

Z pr€lsái:l:erut,ova pohnání před spll~áv.ruí soud nehrozí pJ:O něho žadná 
újma a!l1i O'sobní, ranti jeho ů-řadu. President za výk,on funkce neodpovídá 
oivitlně ani trelstně, a.ni jeho úřad, když jde, p'ř,ece () úpr,wu poměru za
městnance, jehož ko~eny tkvěly jinde - v minist,eTosttvu zahraničí. I kdyby 
rozhou.nutí nelbo o/partření byiLo jaiko nezálkonné zJ:ušeno, nelnastaiI1e nějaké 
pIněm sle stra.ny prelslidenta, nebO' jeho kanceláře. 

Odka!z IlJa ,odpovědnost vl'ády ,z plrojevů souvisících s úřa,d,em pre
sidentovým je v l'O'ZpOru s telI1dencí ús,tavní listiny, aby každý akt sp:rávní 
podléhal soudní kontTlo~e. Ačko'hl proti irozhodnuti nebo o!patření vlády bylo 
by možno si stěžovat (také toto právo se popírá), nebylo by tu ochrany 
proti korutra,signaci, ktell"á zp:ravidila není a nemusí býti rozhodnutím vlády. 
Kon,trasignace je úkO'nem jlednoho minístra, kdelžto pro rozhodnutí vlády 
je p";edeIP6áno l',ozhodoV'ání ve sboll'll. Je. také ·otázkou, zOO by mohla býti 
připuště.na s;!ižnoslt i v případě, IŽle by s,e na kontraJs~gllaci usne'sla vláda 
ve sboru, nelhot by tu nešlo o wzhodnurtí úřadu (orgánu) kompete.ntního 
(aJspoň ve věci pelns~onováni, opřené o § 64, č. 8 ÚJs,t. listiny). 

POlslední námitka, že ,stížnO'st by byla zásahem do 'práv ministra, 
. který l),kt kontrasignovaJ, není Torvněž lP~e,svědčující. Jaká práva vznikají 
pf-O ministra, který akt s!polupod,epsal? Rozhodnutí srnce potřehuje k plat
nO/sti spolupodpisu OdlPov-ědného ministra, ale zůs.tává i potom rozhodnu
tím pre:sident.ovým a Pil"O ministra nevzniká z.e spo111JpodpiJsu jiná než1i 
politická ·odpovědnost. Th'e'srtm..ě odpovídá jenom IZla 'OhOIl' s v é úřední pů
sobno·s.ti (§ 79 ú. L). 

Bostupně byly tedy vYVil'áceny všechny nám11Jky kanceIá-ře prelsi
d·enta republiky. Pr'esident'ova mzhodnutí a opatření kognici llejvyšš~ho 
spráiVnrího s,oudu p,odléhajlÍ a sp['ávní so,ua ,o nich také několikrát pri'ilP'usltil 
říz,ení. H o e t zel: Kontrro[y, str. 21, uvádí: "Není Izás,adních námitek 
-pmti názloru, 'že by i splrávní akty pl'esident:JJ Q.'epubll'ilky ;podléhaly - za 
všeobecných podmínek - k,ontrole správního soudu. - H ách a: "Nej
VYišší správní soud) Slovník veř. práva, ·Sltr. 834, SQiudí, že ústavní listina. 
mluvíc v § 88 O< úřadech s'prá v:ní ch, mílří na v~echny oll"gány, kiteré v rámci 
moci vládní a výkO'nné vykonávaj,íce fuDJkc.e s:právní, vydávají akty ře6ené 
porvahy." 

O vyloučení Tozhod'nuttí a ,opatření pll'esidenta relpubliky . 'z. přísluš
no,sti nejvyššího správního soudu 6·e jtÍ'ž dávno usiluje,; s.vě,dčí o tom osnovy 
q;ákona o správ-nim soudu. Podle platného p:ráV3A všaik. 610udní kontroil.e PiQd
léhají. Tento· fakt nelze' vYVll"á,tit all'gumeiIlty, jichž kance1á,ř presidenta 
r'epubliky užila. Jan Hra b a n e k. 

(,K výkladu zákona o odkladu výkonu exekuce proti zemědělcum.) 
Od 9. ·kv-Mna 1933 pla-tí pr,o čelsko'slovenské zemědělství ip'ŤÍr·očí, neboť 
exekuční ipll"odej věoí movitých i nemovitých zemědělcům nále'žejicích smí 
býti vykonán až po 31. pl'O'sinc,i 1933. Ex'ekuční s,oudy nařizuj,í také d.:r:a.
žební te,rmíny t8ipTV:8 na leden 1934. Odklad tento byl ve smyslu důvodové 
z.právy původně 'z,amýšlem. j.ako dočasný, aby zemědělcům byla poskytnuta 
mQžnlQlst U1slpolwjiti své vě'řite,le . telprve IPO zpen.ěžení výsledku sklizně. 
Zákon měl vlš,ak vzápětí :tJruké při,wz.euý následek, že u exekučních s,oudů 
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se nahl'lomadil značný počet ,exekučních dJralŽelb, kte,ré, budou-li najednou 
provedeny, vyvolají daaší znehodnocení 'zemědělských pozemků, takže, pro
d1owž,em květnového z~kona je více jaJw Ipravdělpodtobné. Plřes to však 
jsou zajímavé výv,ody Schicka (Borsencourier z 21. září 1933, č. 33.'i), že 
většina zemědělců d!lužné hYPl()ltek:ární anuity platí dobrovolně a nopoužiÍvá 
VÝlhod pří,ročí. 

I. Předmět ,ocihrany po stránce osobní: 

Zákon nepodává pojmu 'Z, e m ě děl c e a ponechává tedy výkladu 
soudcovskému Mroké po~e. Pl'ochalska sdílí názo'r, že jde o p r i v i I e
g i u m '8 t a v u, olbdotné iP,ředp'Ísům § 2'51, čís. 5 a 6 e,x. ř. Z Jednotlivých 
us,talIl'ov'e,ní zák.ona a z mortiN'ů vyplývlá po mém názoru zá,věr, ž,e ro;zhod
ným kriteriem pro pojem zeměďělce j.es,t okolnost, 'zda jde o o:sobu, jejímž 
hlavním povoláním a zamě ,stnáním jestzemědělstvi. 
Nelz,e oVlšem roze'znávati mezi osobami fys:iCilrými a právnickými, j,ak to 
činí HOll'uer, kt,ell'ý chce ,osta,tně ro'zšiřorv3Jti zákonnou ochr,anu i n a t o
v á r ní k a, provozujícího současně 'zeměděJ.ství, třebas že omezuje ochranu 
jen na jeho 'pozemky. Zákon ne,žládá také, aby zemedlě1lec byl vlas,tníkem 
pozemku, Islta,či jistě, je-li pouze pachtýřem, CIOIZ neplMí ov~em pro pro
pachtovatele žijícího jedině z pachtu, poněvadž o něm sotva lze tvrditi, 
že by hyl 'z,€'mědI31cem. C]JaJra-kter zemědělce musi míti osoba, o niž jde, 
v d'obě podání exekučního n.á,whu; pozdější změny jlsou bez,yýzm1niny. 

II. Předmět och;rany p,o stránce věcné: 

Záil{Jon: mluví v § 1, od'st. 1., o věcech nemo.vitých a .movitých, aniž 
by blíž,e, pokud se týče pozemků, stanovti.il. výměru, vylučuje vša,k v § 3 
věci s provozem zemědělského podniku nesouvisející, jakož i vpci. které 
by za dohu odhladu výlwnu exekuoe podle/hly zkáze. K zemědě~tikým ne
movLtolstem nepatří všaik pOl1JZe budovy a pozemky zemědělské, nýbll',ž i po
z,emky z3Jhradnické a lesní ('slte.jně Homer). U pOlzemků, které jls-ou st 3,

veb ním i č á s ti 'c e m i, u věcí luxusn~clh, s pTOlV'ozem nelsouvisících, 
nemůže býti jistě odklad exekooe pOlV'o1en, ačkoliv jinak rozliš'ovánÍ věci 
k provozu patřících, či nikoliv, nebude vždy snadné. Skutečné příslušen
ství může b~ti o,statně VJe, sffi)l!slu § 252 e.x. ř. jen s nemo,vito's,tí samou před
mě,tem exekUlcle,. 

III. Řízení při odkladu: 

Příslušným plrQ ,odk~ad je e.xekuční soud a IpTode1 smí býti vykonán 
až po 31. pros,incli 1933, Ipři č,em~: 'Zák'Ůn roz'elzn.ává. případy dva: v exekuč
ních vě,cech zahá.jených v době ,od 9. kvěJtna do 31. plfolsinoe 1933 odkládá 
B,e výkon dražby z moci ú,ř,ední, V' e,xeikučních věcech dne 9. května ji~ 
zahájených, tedy v běhu jÍJŽ j:slQiudoo, odloží exekuční soud výkon e'xe
kuce j>en na náv.rh dlužníka. N eby[-li }eštěl dne 9. května 1933 prřiklep 
pravoplLatný, můžle je,šltě d~užIllÍk žáda,ti z,a odklad udělenI příklepu. Orlkla,d 
'výkonu exekuce dr3Jžholll či pif10dejem netýká se jen exekuce soudní, nýhrž 
i exekuce IPolitické. Zákon v § 1, odlst. 2., mluví nejen '0 odlo'žení exekuč
ním s,oudem, nýbrž také úřadem. Prodej z volné ruky dle § 268 ex. ř. je 
prodejem ex,etkučním, což platí i o p,řew:etí dle § 200, č. 1, a § 271 ex. ř. 
Ustanovení § 2 zákona, žle doba p,o,vo~eného odkladu s,e nevčítává do lhůt, 
jichž uplynutí by byLo pro vělřitele spojeno s' :pravní újmou, odpovídá v,še
obecným zásooám právním. Sem IZ::hřazuje Oswald lhůty § 256, dále § 216 
ex. ř., o,d1sit. 1., č. 2-4, a ods,t. 2. ve spoj.eni s § 256 zákona daňového. 
Opil'avné pI101středky p['ot.i uSD€lsení o odkladeeh nejsou 'Zákonem blíže 
ozna,čeny a platí pro ně ,př;edpri.sy exekučního řádu ~§ 65 a násL, resp. 
pfíslušné předpisy o exekuci sprá.vní. Zajímav,ou. otázku útrat sporů před 
9. květnem 1933 zahájených řeší Horner a Oswald poukazem na plenisi
mární rozhodnutí Nejv. soudu z 11. října 1927. Pres. 1200/25, Vážný 7392, 
dle něhož nárok na náhradu útrat nenÍ: povahy ma,tell'Íálně'prá,vní, nýbrž 
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pl'ocelsuálněprávní. Poněvadž jde, o řízení ~z moci ~!e-g.p..í~ ~n~lli. jiet-~ zapo
ti"ebi, aby vě[1tel POl 1. lednu 1934 činil nllivrh na obri'oveni od,loženého 
řÍz.ení dJra.zebního. " "~ . - ,\ -

I V. Při [l' u s t n é e x ,81 ik u čni v Ý k ,Ol n y. -':: ". 
1. Nucené 'zřízení práva zástavního podle § 87~ a ·násl. ex. ř., poně-

vadž není předpokladem vnucené '·dražby. . , 
2. Vnucená Isp'ráva nemo.vit;o'st.í dlužnika bude ~.o,tva . vymáhajícím 

-věřitelem volena, neboť v době hospodářské krise . nepovede' k cíli, což 
platí i o vnucené správě pachtýřškého práva zemědělce. 

3. Uschování la ulliože,ní s,wšků :piodle 9 -259 'li, násL ex . . ř. '. jemož,ným. 
VymáJhajici věřitel sotva však . použije tohorto , ~půslohu rvýlwnu exekuce, 
kdyiž ví, že-d'ražba těchto vě,c,í nebude ' q;atím možna. ., ' ,. 

4. Zabav,ení a přikázá[lJÍ IpeiIlěžitých pohledávek zeměděloo po smyslu 
§ 294 ex. Ť. Tato melz,era zákona můž,e tíživě dolehnouti na z.eměděJce, 
přikl. :při 'zabavení pohledá,vek za praviďelné dodávky mléka. ' 

. Pochyhnosti vy,s1ovené Horákem, že v záJkJoně není řelšelI1a :o,t,á,zk,a 
k .o(D.kwrsu zemědělc,e, po,něvad'ž každý vě,řitel Opy mohl prolti zeměděfCi, 
' kte.rý podlá návrh na odklad ,ex,ekuce, uč.iniJti návrh na lmnkurs, . byly od-
straněny vládním naŤízelIl.ím . čís,. 155 Sb. 'Z. P. n. . 

r " 
V. výj imky: 

V § 3 zákona jsou 'V'YPočtell1y t a x a t ,i v 'n ě p'l'fvi1egov~ú[)e l:p,o-hJ..e
dáiv1ky, pro něž ustanovení o ,odkladu e;xéku6e: neplatí. K těmto: pTivilego-
v3,ným pohledávkám patří: . '.'. . ' .~,;: I " .,':, . 

1. Pohled.ávky z,e. mzdy, patrně pouze 'Za ' práéi s IPJto'Vozem zeměděl
ského podniku souvisící, :při čemž jle doba Isplatnosti ileI':Ozhbdna. HÓl:ne,r 
zahrnuje do mzdy nejen plněni peněžiJté" nýbrž 1 smavné aJ jiné' služelblni 
platy, ba i ná.hradu za iPOfUšeni s!l.illŽební smlouvy. 

2. Vý'živné; které j1e1st dlužník p10vi.nen posik.ytoivati oprávnělIl.ému 
podle zákona, tedy hlavně na základě povinností alimentačních, s pro-
vozem podniku nes,o'uvisiclCh. . . 

3. Výměnky, jirniIŽ je,st 'z:emědělsik.ý podnik zatížen, a tOl, opětně nejen 
'v pilnění peněžitém, nýbrž i v :nruturáLiích. .., 

4. Pohledávky z,e z.ápujček, na !Z,áklaďěl ;kterých hyly vydány zástavní 
listy neho dí1č.í úpisy, ' zajištěné na 'z,emědělskýC)h : nemov.ito'stech. 

Sem ovšem nepatří dlužní úp~s.y jednotlivých dlužníků o zápťtjčce 
záložnou, či s,pobteln.ou vystaveIIlé, nýbrž plOuz,e, úp1s~ priv.i1egovanými 
ústavy vydané. Rovnělž Isem nE'Apatří pohledávky sirotčích pokJJade,u, měst-
ských spo·řitelen a záložen jakéhokoliv druhu. . ." 

5.Plohledávky Y1znikJ.é po 9. ffivěltnu ' 1933 z toho duvodu, ž,e byly 
učiněny .v zájmu udržení provozu a že by jinak byla , zemědě~ci vzaťa 

· možnost získání úvěru. . 
, i<.. ipiI'ivilegovallým pohleďavkám nepatlřÍ p,ohledá,vky . daňové" .. po
jis,tné, sodální dávky a všechny os.taJtní poh~edávky (přikladněl pachtov
né), třelbals s provozem vůbee nelslouvisíCÍ. Opačný názOT v Bi),rse'ncourieru 
Č. 517 hájený, není udržiljjellmý~ neboť 'zákon mluví v § 1 o odkladu výkOp.u 
eXflIkuce "ulbec, aniž by b[fže určil povaJhu dlužné pohledávky, ' a teprv'e 

· v § 3 stan.ovÍ ta.xatiV1118 pohledávky, k nimiž, se' ochlf3.l1a odklad'em exekuce 
· nevztahuj.e (sltejně Fra.chaskJa).. '., c . 

.písemnictví. 

Zákonné před~pisy: 
1. Zák'on z,e dne 5. května 1933, č. ·· 74, kIte,rým se dočasně: upravuje 

' výkon exekuce ipifOti z,emědělcům. . :.' ", ", 
. . 2,.: Vládní oo,řízení ,!z,e, dn,e 29. Č€TVenCe ' 1,933, Č. 155 Sb. z '; a; n.! o do

: časných opatřeních v oboru řízeni konkursního na jmě~ zeměděl~ .. . ·. ~.: 
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ObšLrnějlŠí články: 

Dr. P 1"0 ch a s k a: :,Der Schooz, derr LandwiTtschaťtt beli exekutive'l1 
'V.erauBerrungen", JurisrteID.-Ze'1tung v. 1. August 1933, Nr. 15. 

Dr. H 'o r n e r: "Bem.eirkungen zur Exekutionsnov,ehle v-om 5. Mai 
1933, Elg. 74", Plmge-r Juristische Zeitschrift Nr. 13/1933. 

DT. 06 W -a Id: "Zur Auslegung der Ex,ekutionsnoveHcn 1/33 und 
74/33", Jurisrten-Zeů,tung VOll 1. Augus-t 19'33, Nr. 15. 

DT. Ch Y t i I: "Odklad vý1wnu exekruce pro-ti z,emedělcúru", Hospo. 
dáiískllli politika z 22-. ěer,vence 1933, č. 29. 

Drobnější články: 

DT. Pic ik.: "Welche Exekuti'onen sindJ geg,en La.ndwirte noch mog
tich?" PTag,e-r Bon:~en-CoudeT, Nr. 518, v. 18. Mai 1933. 

N.: "Exekutionsaufschub fUr Landwirte", Prager Borsen-Courier 
vom 11. Mai 1933, Nr. 517. 

Dr. H o- I' ák: "Polt,íž.e s exekucemi Ul zemědělců", Lido'vé noviny 
č. 313 z 23. května 1933. 

Dr. Ch y t il: "Der landwilrtschaWlche VoHstreckungsls-cihutz", Ta
gesbote vom 19. April 1933, Nr. 182. 

Dr. Ch y t i I : "DOIča,sná, úprava výko!Illu e-xekuce pro-ti z,emědMctlm", 
ČsL Zemědělec, Č. 20/33-. ' 

S chi c k: "Aufs-clhub des Agra:rmoraitoriuffi\S absurd", Prage-r Bor
sen-Oourie-r v. 21. S6iptembe.r 19'33, Nr. 536. 

VNě m ,e, c k u je <otázka t..ato upravena oIbdobně na.říz.ením říšského 
pre-sidenta z 14. únolra 1933, říšskoněmeckého 'zlálwníka 1. :3. 63. Německé 
'Předp,isy prohral přehledně Dr. W -Ol r t h a u e r v 0lánku: "Das- Landwirt
s,chaftsffi\orratoriÍum", Deutsehe GertreidezeiŮ1lIlJg, Belrlin, Č. 42. 

Dr. Alois C h y t i 1. 

(Zpoplatnění závěrečných listů obchodníků na plodinových bursách.) 
Jelikož v pOBledni době vlzDJi.kly!po'CJbyhnolstli. o- t,om, zdaJI[ a za jakých pod
mínek podléhají závěrečné listy kollkové- IPlOvinnQ,st-i, a poněvadž postup 
finančních ú~adů, které se částečně opřely o judikaturu nejvyššího správ
ního soudu jak rakouského, tak i če,slGos1ov-E;nského, by] v rOlslední době 
v,e,lmi přisný a krajně- nepříznivý pro' obchodnictvo a. ~ivno.stndCJtVlOl, po
važujli za nutno, plOkllSit~ se zd-e o spráÝlIlÝ výklad pNshlJšných 'zá-IDonných 
ustanovení. Snažil jsem se, aby tento výklad byl co nejstručnější, při 
čemž podotýkám, že by bylo v této věci, která je velmi starého data a 
velmi komplikovaná, nutno zabývati se některými otázkami mnohem 
podrobněji. 

Závérečný list nepodléhá zlpTavidla Mdnému poplatku, dokud jlSlou 
splněny všechny Ipodmínky § 9' zlák. z 29. února 1864, Č. 20 ř. Z-. 'Tento 
paragraf stanovÍ, že ko["espondence oihrjhodníků a živnostruků o piíedmě
teoh jej~ch obchodního a živno-st,elllského rp(['IolV'ozlOván.í mezi s,eboru a s- j i
n Ý mi '9 s' o bam i, pokudohsahují ně1jaké Iprávní jlednání k tomu ,se V'zta
hující, jsou podmíněně poplatku prosty. 

POIuž<ije-lis,e však formy o'opisu 100 zřízeni směnky (t. p. 113), di!.už
ního listu (t. p. 36), záE:tavního listu (t. p. 78 c), poukáJzky (t. p. 11-2 b) 
Rkre<litivu, c-ese dlužné pohledávky (t. 'po 32), bilančního účtu (kontoloo
rentu t. p. 28), dopravní listiny, která podléhá pevnému kolkovému po
platku (t. p. 47 d a 101 A b), pl'Ome,gy ncb o!prárvnění ku p["od-elji nadědí 
na vý,hru, ISmlOiUvy o půj6ce lodní, smllo'uvě poj išťovací, s.po1e:ěeIlJské, aneb 
ke zřízení prá.vní Hst1ny o jia:lých předm. ěte ch, než lGte,ré spadajlÍ do j-ejich 
obchodního nebo, živnolste.n: .. c;kého IK>dnikání, nutno zapraVIti pOlPlatek pro 
telIl,to případ 'za příE-]ušnou listinu, Plokud se týč,e 7. příslušného právního 
iedn?.ru. 

Podmíněně osvdblŮ'z,ené kioil'-e,sporndence podléhají - použije-li se jich 
soudně nebo úředně jinak než poznamenáno v tar. pol. 44 q, r, 102 d, c -
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POlpilatkU stano,venému pro dotyčné právní ' jednáni, rels,p. z dOltycné právní 
listiny. 

Mus,íme t.edy rOIZi1~šovati dV1a přírpady: 
1. Pislemná potvrzení o, někt,elrých Iplfávních jedJlJáních podJ:éhrují Viždy 

příslušnému poplatku, i kdY'Ž je lze' označiti zaobchodni kOll'e'sporndlenci 
ve smyslu shera cit. 'zákonnéh.o uSlt.anovení. To jsou plfávní jednáJní, vy
počtená v 2. odstavci § 9 (směnky, dlužní listy, zástavní listy, poukázky, 
akreditivy, oe/B,e, faktury a.td.). 

2. Pis,emná potvrzení o právních jednánioo nevypoctený<ili v 2. od-
stavci § 9, dlokud sle jich nepoužívá soudně nebo, úředně. 

Další důležité náJe:žitQlsrti, jež musíme si pře'sně vyj,asniti, jsou: 
1. POI}em kOTespondťnce ohchodníků a ž"ilVll0'stníků (co do formy), 
2. poj~m olbchodnika-ž,ivnostníka, V'le IsmysIu rbo1hoto zikonněllQl usta

norv:ení; 
3. výklad znění "mezi sebou a s jinými osobami"; 
4. lwnecně bude ještě nutno zmíniti sle ,o nejčastějším případě, kdy 

liJstina z,tráeí povahu :podmíněného osv0'boze.ní, a ,sk,e Is,oudní p0'užliJtí. 

1. Poj e m k 10 r e s p o n den ce 10 b c h ,o dní k ů a ž i v n o SI t n í k ů. 

P10jem kOifelSpondence není 1lliJkde v 'Zákoně vysvětlen a výklad se 
ffiUlSí tedy říditi podle toho, jak běžná mluva rozumí pojmu korpe'spotD.
dene€;, opři čemž j,e směroda,tný jlak,o pwtiklad poj!em právní l!istiny. § 1 A, 
Č. 2 zák. poplatkového č. 50/1850 ř. z., praví "totiž, že předmětem po
platlm j,s,ou jimi než /pod a) až g) UiVedlená právní }edná:ní, zřídí-li s,e ° nich 
právní listina za tím účelem, aby tvořila důka,z, Ipll'oti zí1.zovaJteli nebo 
zmocniteli, ať m.á či nemá nále'žit0's,tí, potřelbných k důkalzlIllÍ moci (Recruts
uTlkoo.de ). 

. Není vlastním účelem t'On.OtOI pojednání t u tOl oM'zku podlfobně pře
zkoumávati a můžeme se tedy spokojiti zjištěním, že judikatura nejvyš
šího správního soudu pokládá za k,OIl',espondenc,i jen takové liistiJny, které 
jsou Ipsány v obvyklé formě d'opi:sú a j s o u pod e' p s á nyj e n j, e dno' u 
str a n0' u. (Z novější judikatury viz B. F. 3791/27, 4023/28, 4455/28, 6129.) 
Prárvní věta nejvyššího sprrávního 61Ů'udu 00' této otáwe zní: Závěll'ečný Hst, 
podepsaný ohěma smluvními srtranami, nelze pokládati za obchodní kO'flels
'Pondenei p'odmínečně od pop~a.tku 'osvolbo'z,enou podle bodu 4. uh. salz. 
!(lIoL č. 59. (Jde 'o slovenský přípa.d.) 

2. P 0' je m ob c hod ní k ů a ž i v n 008 t ní k ů. 

Zd:e jde o spomou ot~~!zku, zdali jen ony oiS,oby, zabývající se' výrobou 
či obchodem, j'elŽ podléhají živno,s,tenskému Ťádu, možno označiti z,a o,b
chodníky a živno,stníky ve smys~u tO[llOrto zákonného usta.no~ení, čHi také 
olsoby fys.ické i právnické, které podle článku V. uvoz. pat. k 7. ř. Jsou 
vyňaty ze ž. L Tato olt.:i.'z,ka nabyla tím větší dillcžitosti proto, poněvadž 
nejvyšší 'Slprávní s,oud jÍIŽ od roku 1885 po mém soudu nesprávně' vykládá 
§ 9 zák. č. 20/1864 'í.'. z., poilmd se týče, znění: "Me'ZÍ s,ebou a jlinými o'soo-
bami", jak bude dovolz,eno ad 3. tohoto pojednáni. . 

Judikatura nejvyšsiho sprá:vního soudu, pokud sle týče Ortá7;ky, zdali 
se tu jedná jen o obchodníky a, :živnostníky podle živnostenského l·ádru., 
nebo také o, ipli'v1ovýmbce" kolísala. Podle velmi podrolhného 'zá,s,adniho rOlz
hodnutí z roku 1906 B., F., 4317 jedná se tu o privilegium obchodníků, ke 
kterým se sice počítají i živnostníci (srov. č. 271 a 272 obch. zák.), 
nikdy však prvovýmbci. V tomto případě s,e jednalo Q. uhe'lné těžfřstv'o. 
V roce 1907 (flo'zhodnutí č. 5774 B. F .) j,ednal,o se rovněž o těžířstvo, avšak 
nejvyšší správní soudní dvůr rozhodl opačně a přiřkl mu právo na pod
mínečné ols,vohoz,ení kOl'e'sponden0e podle 'zák. č. 20/1864 ř. z. 

Po mém soudu nelze zde jinak postupovati, než uvědomiti si 
ratio legis, totiž, aby všem oněm fysickým a právnickym osobám, 
které se zabývají po živnostensku obchodem či výrobou, bylo umož-
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'něno l'evnější uzavírání ' obchodů; které jsou tak ' dlouho 'osvobozeny 
odl jakéhokoliv p'oplatku, dokud 'se těchto liJSJtin nepoužije úředně: nebo 
soudně, pIi č,emž zaJse ohledně úředního. použití }SIOlUJ ve proSipěch obchodo
vání učiněny jisté výjimky (t. lPi. 44 q, r, 102 d, e, 3. odosrtay,ec ~ 9 zák. 
·č. 20/18614 ř. z.)~ Po mém soudu ne'ťozhoduje; zdali 'podle zákonodárné tech
.niky určité druhy podnikání jsou vyňaty z živnostenského řádu, nebo ne
jsou považovány za obchody podle obch. zák., poněvadž ve smyslu článku 
2,75 obch. zák ,smLouvy o věcech nemo'v'iltých ne.jlsou obchody. Tato usta
,novení platí vždy jlen v rámci toho 'kte;réhn zarnoma a pvo 'zákonodárně
technické účely tohQlto zákona. Při analogii ne-smíme si však ve smysiliu 
§ 7 o'. z. 0': Vybrati z~on nej[épe pro. ten který výklad se hodicí, nýbrž 
,zákon nejvrcle příbuzný a práVIJ.í řád jako oele-k. Tu vidímel, že '§ 47 zák. 
·0 přímých daních, Č. 76/27 Sh. 'z. a n. (ustanov,ení Ol všeobe,cné dani výděl
kové) :pohlíží z,a určitých předpokladů (odst. 2., lit. a) na plodln.iky osob 
ptráNnických a fys.ických z lŽ,ivnoste'lliského' řtdu vyňaltých úplně s,tejně 
ja.ko na o,hchodníky a živnŮ'sltníký podle Ž. ř. P.odobné stanoíVisko zastává 
i rozho-dnutí nejvyššího slPlfávního soudního dv>ollu z 2'3. pr.osincle 1907, 
Č. 10.053 B, Č. 5775. 

Pokud se týče ratio legis, vysvitne tato jasně z našich vývodů ad. 3 
toholto poj ednáni. 

3. V Ý k I a d z n ě· n í "m ,e 'l, i seb o u a ISI j li n Ý m} o s o. bam i". 

V této otázce je judikatura nejvyššího správního soudu po mém 
soudu nesprávná, tvrdí-li již v rozhodnutí B. Č. 2474 z 24. března 1885. 
Č. 731, v he,sle, z,e není-li v3Tstl:1vce, nějaké ]W1f01spondence" obsahující 
právní jednání, která je řízena na obchodníka, sám obchodníkem nebo 
živnolstnikem a nevyhútovi'l·1i tyto ve SVéID obcbodním či živnositenském 
.prolVo,zování, pak nejs,ou takOlvé Ji,sltiny osv,obozeny .od pUiPlatku. Zde se 
jednalo o dopisy, ohs.ahlljící nabídku. V tomto případě, jedná-li se o' n.a
bídlku, je věc poněkud méně jasná, než když se jedr.á -o Ulí.avÍlrání smlouvy 
ve fOll'mě vzájemně vyměněných dopisů, nebo 'zá,věflečných listů. Tato 
judikatura POzůls.tiva.la dále a . mdstuje TOIzbodnUItí nejvyššího správniho 
SlO1ldního dvolru shora již citované z 1. března 1906, Č. 632 B. Č. 4317, ktere 
,je velmi důkladně vypracováno a operuje mezi jiným také stenografic-
kými protokoly dolní sněmovny, druhá sese říšské rady od 17. června 
1863 do 15. února 1.864, 60. schŮJz,e' dne, 10. pl'Olsince 1863, diruhý svalzlek, 
strana 1890 a dalJší. (Schůze je, v rOlZhodnutí B. Č. 4317 ne1slprá,vněi (',itolVána, 
a silce 60. schůze zlO. ú nor a 1863, strana 1390 a další.) 

TO'to rozhodnutí praví n2~ :ro'zhodných mÍstedh toto·: "Der V.' G. Ho,f 
.fand die Beschwe'rde IDCht be:griinde,t. Nach § 9, Ges. 'Vlom 29. FebruaJJ.' 
1864, R. G. 13. Nr. 20 (TaIifpost 60, Z. 4, zum Gehtihrenges.etze), sind Ko,r
:re':51p'onde~nz,cn dJell' Hanq,els- und Geweorbetreibenden tibelf G egensta,nde 
we's, Hande[s- und Ge,werbebertriebe,s unte/l" sich unď mít - andell'en Pelíso
nen, insofern sie ein hierauf Bezug nehmendes Rechtsgeschaft enthalten, 
bedingTt be·freit. In dieser gesetlz.lichen Belstimmung is,t a1L1e1l'dings ewe Er
weiterung de1l' Ischon durch die Ge,se,tz,e 'Vlom 9. FehruaiI' 1850, R. G. B. 
"Nr. 50, und vom 13. Delz,embelJ.' 1862, R. G. B. ~r. 89 (Ta.rifpo,s.t 60), einge
raumten Begtinstigung der Handels- und Gewerbeltreibenden, heziehungs
weise ibres Ge'Rchaftsbe·tri,ebes insoweit ge~(:-gen, aLs· díe' Kouespondenz 
deTselben nicht nUT "unte/l" sich", 'slondem auch "mirt ,and,eren Pen50nen" 
d'Í!e bedingte Gebtihrenfreiheit genie6t. AUe,in eine nlOch weitell'e Ausdeh
nung der Begtins'tigu.ng ist in dem § 9, Ges. v. 29. Febru3Jr 1864, nicht ge
legen. lnsbesondere sprÍoht gegen dic Annalh:Ule j ' da6 dtie Gebtihre:nfreiheit 
noch weitelT, und zwail' auch auf Pers'onen ausgedehnt werden wol1te. I ti r 
w ,e I che das . R:echtsge-S:,ch~ft, auf das siClh die Korre,spondenz bezieht, 
k e in Handels- und G ewerbe,sge,schaft ist, slow<ibl de,r W O'l'Uaut, :ills auch 
die Absicht der zitierten Gesetzesstelle. Es erscheint somit die Auffassung 
der Beschwerde, dan nicbt nur die Korre.spo[ldenz de,s Kaufmannell:3 iibe'r 
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die Gels,chafte seine,s Hande1sbe,triebes, sond~rn .auch die darauí Bezug' 
nehmende KOIrreJsponden:z de,s andell'e!ll Ve.rtragsteile,s (in eoncl"eto me, An-. 
nalime ·eine'r v,on e·in·eni Kaufmanne' g·es1dlt.en Offente) die bedingte Ge
blime!llfreihe·iJj; auf Grund de,r angefiihrten Gesetz,€Js,steUe ~eIri:e'Be, nic h t 
I1ichtig. Es kanu siCih nUIf darrum handeln, ob di,e hí. Gewerkschaft - ob
gle·iéh sie U1l1pll'oduzentin iJst ~ als "G e w erb e't r e i b e iI1 de" im Sinne 
des. § 9, Ge's. v. 29. Februar 1864, bezw. Tarifpos.t 60 und 4, Gelbiihrenges.,~ 
anzusehen sej. sodaB aus die's·em Grunde dEm Schlul1bri,ef,e de:rse~beD. .. 
datiem Brux 27. Novembelf 1897, die GebuhrenfJ:'eihe.it zukommen 'wiirde,~ ' 
Es ist al1elfding's richtig~ daB in delf WiSlsle!ll,schaft unte:r "Gewelfbe" i m. 
w e i rt e r e II S in nejede beiI'ufsma11ige, e;rlaubte Be.sehaftigung a,uf He·r
vorbringung VÓD. Gegenstanden de,s Vell"kebres '?Jum Zwecke dels direk-ten 
oder indirekten Erwe·rbes velflstandJen wi:rd. Es ist fernelf richtig, daB' dás~ 
PersrOlIl'alsteuerge,s€'Ťiz in den §§ 1 und' 83 ~ wi'e! sehon die frtihere Gelset'z
gebung - jede Brwe.rbsunternehmung ode'r auf Gew1nn ge:richrf:.ete Be
schaftigung der ErweThsteue'r unltelrWirft vnd a.bgesehen VO!ll hi'er nicht 
l'Ie1evanten AUJsa1Jahmen nicht j:ede Ulfp['odukt}on, s.ondern nliT die. Land
wirtschaft und ime N ebeD~e.weTbe Vlon der Enverlbs,teue:r .ausmmmt, sodan, 
aueh die bf. GewelJ.'\kJs'chaft IiJ.irt delT Brwelrbsteuer des II. Haupts.tiiCJke,s des 
Personalsteuelrg'esetzels belegt i:SIt. Al~e·in die·s ,sehien dem V. G. Hofe nicht 
ausschlaggebend. . . 

N :l;ch d.er gewohnli'ehen BedeutlUlng des ·Wlo!fte,s· "Gewerbe" ist hiefl'in 
die Urprodukt~o!ll nliJChlt inheglriff.en. Der Sprachgebraluch gcht vielmehr 
dahin, mit dem W·o,I'!te "Gewerbe" g'made'zu e,ine Arberitstatigkeit im Ge-: 
ge.nsatze zu jener der Landwirtswaft als de.r Hauptll'eplfas:erutJa!llti!ll der U!-' 
produktion zu bezeichJlien. Die T(ljrifpolslt 60, Z. 4, Gelbuhreng1es.etz, SOWl9 
die Tarif1{losten 59 und 83, B, 2, Gebtihrenge,seŤiz, und Iz.war smvohl in der 
urspriinglichen Fassung de·s Ge,s,etJzles vom 9. F,elblr'Uar 1850, als 'alueh in 
der r assung, welcfue sj,e dureih die· GelSl€ltze vom 13. De!z.embelf 1862', bezw . 
29. Februa·r 1864, und vom 8. Marz 1876 erhalten haben, bediBnen sich 
iibrigeI!s de'sl W'OII'tes "GeweorbeltreibelIlde" im Zus.ammelI1bange mlit dem' 
W orte "HaIDdelstre;~befJ1de" (Kaufle,ute, Fabrikanten). Der § 9, Gelsetz vom 
29. Februa.r 1864, R. G. B. Nr. 20, hat die Ůbe'l"schrift "Kaufmann.ische 
KOTrespondenz", und delf § 19, Gelsle'ŤJz, Vlom 8. Manz 1876, trag1t d~e 'Chm
schll'i:f;t "Kaufmannisehe Rechnungen". S!owoM die Regienmgsi'Vloida.ge aJs 
al.lCili. d~e1f Entwurl dels AUlS.schus·se's de,s AbgelOrdneltenhla,usels, bet'l'effs des 
Ges'etze,s vom 29. Februa'i 1864, entthlelten im 2. Abs,atze dels. § 9 die 
W orte: "libelT a!lldell'e GegentslU"i.:nde, als jene d,e·sv o' r S 'c hr i f t ·s, m a 11 i g 
~ n gem e·l d' e ten odel Ir k. .0 n 'z e s s i Ol !ll ie .r t 'e !ll H Ja n d edl!s.- u n d 
G e w e r.be b e tlfi e, b es." D1el001 Frussung, aus de,r die Abskht s,owohl 
delf Reg'ie'rung als aueh des AUSISchlU!slse,'3 de,s Abge'o'l'dnetenhaus'es Óla.rtib~rr, 
w,€'lchem Gelsc.ta:fit~lbetrielbe dli-e Begiinstigung zu ten werden soHt,e·, klar 
erhelllt, wurde ZW:11T abgea,ndert, und elSI wUlfden die angefiiM-t€'n Wnrte 
durch die Worte "libe'r andere GegenstandJe, als je:r..e' .ihre,s, Ha:ndeJs- und 
Gew€'rbebetrlebe,s" elTsetzt;allelin diels,e: Andenmg:eirfolgte -:- wiel sich a-us 
dler Beratung de's _ Gesetz'e's. vom 29. Februar 1864 im Abgeol'dn€ltenhause 
(,ste.nograjphÍls,che·s Protolwil1 meses Hause,s iibelr die 60. Slitzung der II. 
S8ls,s~on am 10. F·ebruar 1863, Seite' 1390 ff.) c'I'Igibt - lediglich deshalb, 
um zu vermeiden, daB etwa die Korrespondenz liber die Handelshjlfsge
sehafte (Art. 273·, Ha.ndeJsgels.) al,s. von der Begliirusltigung aus.geschlos,sen 
angesehen werde. A us all dle'ill erheNt, daB es sri.ch in. deT Talfifp'olst 60, 
Z. 4, Gebiihrenges., eig,entHch ,um ein PriviJlegium delT Kr.I;ufleute han delt; 
we~chen woh.l l:IJUch Ge.well1betreiJbende (vergl. Art. 271 und 272, Handels
gelS .. ), niemals abelT dia. Urpr.oduzerutJm 'zugelzaMt weroen konnen." 

Z čéÍ;s,ti dótýk3;' se. ~ jak j-iž byl10 ř'eč.e'llIo - toto ro'zhodhutí hodu 2. 
tohoto ·p·ojednání. ·Rozhodnutí cituje steno·~afický protokol o 60. schůzi 
druhé sesse z 10. února 1863 (správn. 10. prosince 1863), strana 1390 a 
další. Právě tento protokol mluví však proti stanovisku, zastávanému: 
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nejvyšším správním soudním dvorem. Na straně 1393 praví poslanec 
Brosche ke konci svých vývodů: 

,,E,s ist do'ch unter keinen UmsUlnden ersichtlich, wo ein Anha1ts· 
punkt dafur e·xis:tiert. Oder ich kaufe, VOiIl dem GroB'glrundbe,sitz'eIl.' Spiritus., 
Zucker, da w:ird Ull'selre' Korresponderuz stempelfirei s.elm, WEnn iclh abElir 
OeTe,a,li,en, We,iz,en, Hafm" ode'!' Gell'síe kaufe, ISIQi muB der Gro.Ggrundbe,g,itJz.er 
den Brief stempe[n. lch fuage, P'11oduzie·rt er ·sein GetJre,icle' aus SpaB'? Pro
duz.ie,rt er nicht, um zu verkaufe!ij, zahlt er nlÍcht Gtrundslteu'er? leh finde 
keine AnalOlg1e, da:rin, daB (lle,r GroBgrundbeos'itze!r deishaJb lZ.ur Stempelung 
selÍ.ner Briefe. ve,rhalt,en wel'den kann und scbilieBe mich dem Auss'chuB·· 
eJllJtrage lllt dem Amendement des He,rrn Stef;eons· aJn." 

Na to byla dehata skončena a udě~,elIl!o slovo, zlpravodaji Dr. Ofnerovi, 
který rplTavil: 

"Bei de,r :EAnftigmJIl.g ,oder vie,lmehr beli der AU3dehnmg dell' Kon-es
pondelllz de'r IIando1s- unrl Gewe,rbsILeute, anch auf andelle Personen ging 
de,r AuslschuB, v,on de[" Ansiclht a,us, daB dle Erlellchterung nicht dell" Percson 
rnes K aufmanne,s" sondern vielmehr d,em Gesehaftte 'zugute kommen soUe: 
ob nun der Kaufma,niOJ die' WI:lJl'e wiedeT von ernem Kaufmann ode'r von 
den Urp;rodll'zlenten k!auft, ist ftil.' dllJsl Geschaft gleichgUltJilg und der Aus
schuB· fanJd: darin e~ne, lnikonsequenz, daB dllJs· Geschaft in dem Fal1e. teure·r 
se!Ín wlle·, "'íO e,s mitt ernem Produzelllten albgeschlosls.e,u worden iJst und 
in dem Fane wob1feHer, wen:n es . mit e,iuem Gewe'rbmann abges.chlo.ssen 
wird. 

Diese,s, s.ind nebst den Grund-en, welche kh sc,hon uIls:prunglich VIO!r

gle'tJra@en h:abe, <lie weiie.ren Motive, di,e den Auslschu.8 veTan1a.Bt ha,ben, 
me, bedllgte Befreiung der Kmrrespondenz aueb. auf andere' P;ews:QIneu aus
zudehnen." 

Z toho, vyplývá ja,suě', že· toto, ziik<onné UlstanovenÍ nebylo' míněno 
jako osobní výsada obchodníků, nýbrž ve prospěch obchodního stykU. 
Nemělo by také smysl osvohoditi orm (přísl'Ušného poplatkIU. j,en d:opisy ob
chodníků nebo ž.ivnolstniků, !ploiIlě!vadž v,e, většině případů t.JV'oří dva nebo 
Vlíce dopisů vzájiemně vyměněnÝ'ch příslušné p,rálVl1Í jednání, pokud se 
týče jlS'o'U pi-semným potVTzelIlÍm dOltyěného právního jednání. Kdyby se 
t,edy jen dOpl~sllm obchodníků (nebo, živnostníků) při:zna:l0 osvobolz.enÍ od 
p.olplatku, pa-k by 'Znění "a s jiinými osobami" z,tratilto vůibe·c smys,l, po~ 
něvadž by témě,ř v Iz,ádném přípa.dě olsvobození neip~laWo. Po mém soudu 
platí osvobozeni také pro ,objednací Hslty, ktell-é podepisujtí zákalzníci -
neOlbchodn.íci - obchodnilm nebo živnostníku, poněvadž, li kdy.ž jsou po
V'llJžolVány 'za nabídky podle· tar. pot 10, nicméně jde O' klorespondenci o.b
chodníků s jinými osobami, poněvadž obchodník na tuto nabídku reaguje 
přijetím, které \Se zpravidla stáv'á ve fOlrmě duplikátu obj,ednacíhQl 1is,tru 
(který ,0rv1š,em mus,Í 11'iti formu dopisu), nebo v jrim..é podobné formě, (kOlre's
poooence). Před,pokladem je ovšem, ž,e e,e jedná na jedné stra,ně' Ol ob
chodníka, neb ž-ivnosrl:.níka, (viz, shQlra ad 2.) a o právní jednání \'1 kO<l'e.s
pondenci, .Vlz,tahují'c,í s·e na :předměty jeho obchQldního a živnolSt,enské,ho 
provozování. J]ž ad 2. toholÍío\ .podednání j·sme řekli, ;že· otáJzka, lmho lze 
piO-V11;žoViatiza .obchodníka, a ,živnostlllíka, nabyla, zVlLáštní dŮJ1,e·ž;itosti p<l'oto, 
z,e, judikatur'a stála na :stanovllisku, ·že jen dopisy obchodniků a ŽiVIliOl&tillků, 
i kdy'ž Jsou určeny ohchodníkům a živnostníkům a když i všechny další 
náležitosti jlsou /Splněny, po:užívají o,sVloiboz,erni od pOlp1a:tků, pl'lOoe'ž Viždy 
tehdy, když olhchodník nebo živnostník uza,víratl nějaké právní j,ednání 
s· prvoVÝ'lIoboem, bylo spo,rné, zdali doro,isy, kterré- pirVioiVýrob0e' napsal oh
chodníko,vi nebo žiVinostnilwvi, n8lpiQldlé[h,ají přÍts,lušnému poplatku, nebo 
zdali j<s·()IU j:ako ohchodní kOIl.~elsrponden0e o'SlV'Q1bozooy 'ordi pop~atku. 

4. Ú ř ,e, dni ne b o: s O u dn í rp' o· li žit í li fj: tJ n. 
Pokud 'se' iýée úředního použití, platí, že k.aždé úř(}dní použití, s vý

jimkou úředního pou:žittí podle ta.r. pol. 44 q, l ' a 102 d, e, má vzápětí, z,e 
se musí zapraviti pOiplaltek) který pm pfíshllŠnou úřední Htsthm jes,t určen. 
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Ohledně soudního použiti platil <10 roku 1915 § 8 cLs. nař. z 26. plro
sin-oe 189'7, Č. 305 ř. z., podle ktell'ého. jen použití obchodní kOTe'spondence 
a jinýoh podmíněně o'svobo'zlených Hstin u řádných sloudů rpodmínilo po
platJmvou 'povinnost, a to z,vlášť modifílwva,nou. N ebylo ttot~ zaportrřebi 
zapLatiti příslušný popJatek, ktelrý b~ ,bylo 'z,aplatiti 'z,a tu kterou pTávnÍ 
listinu, nýbI1z dlo 100 Kč pTiO ně obvyklého příloili.ovélho Ipoplatku žádný 
dJaJ:ší Ipolplatek, ve spo,rech, j.ejicbJž hodnota obnáŠÍ více' než 100 Kč, 1 ko
runu za každý arch l~8ttiny, pokud všeobe,oné poplatkové předJprusy nepře
delpisuji nižší poplatek. 

TorLo .ustanovení bylo' nab!rwzeno cLS,. n3Jř. z, 15. záli 1915, č. 279 ř. z. 
§ 1 tohoto n.aříz'ení obsahujle jakousi generáilní klausuli, která ve S!pOTech 
(A) podrobuje poplatkové povinnosti kromě řízení před řádnými civilními 
soudy: 1. řízení před živnostenskými (pracovními) soudy, 2. řízení před 
rozhodčími soudy, pokuď není řízení [)Iřed těmito ,soudy naJ z:ikladlěi zvlášt
ních zákonných předpisů osvobozeno od poplatků, 3. říz~ní před rozhod
čími, úí'zenými k tQimu, aby rozhod~y o ně'jiakém sporu. 

V § 1, od,stavec 5., se stJaJlJoV1Í, že v říz,enÍ ro'zh'O'dčím (odstavec 1., 
lit. A, č. 3 a 4) ne-jsou rp'odány protO'koay, pří 10 hy a o/pisy, vyd:ané roz
hodčim slOudem (ro-zhodčími), poéhobeny popl3Jtkům, uvedeným v s,az,elb~ 
níku. Na základě tohoto usltanov.ení 'zdálo hy se, ž'e všechny přílohy jlSOI\l 
OlSvolbo1z,eny od pOtp~·altku. Tomu však nelllí tak, poněvadž § 13 citovaného 
n3JřÍlzení změnil § 8 c~s,. nař. z roku 1897, Č. 305 tř. z., pOltud, žle nyni zní: 
"Za soudní upotřehení l:itstin, je,ž jsou podmíněně' o.s,v:olbozeny od popl,a;tku, 
nebo jež js,ou podmínečně podrobr.ny menšímu pOlplatku, kdyJž s,e listina 
v soudním říz,eni (k r o' m ět t l' e s t :rl í h o, ř í 'z e n Í a říz e n í p ře drol z
h 'o d č i ID i, u v e d e' n Ý m i v § 1; lit. A, č. 4) př·edJ'oŽí podáním neho 
piiloží k p~rotokollu jako pirůvodní Pll'o,s,t,řec1eik. N-eTI!Í tedy zd·e citován § 1. 
lit. A, č. 3, což znamená, že podmíněné osvobození listiny před rozhodčími 
soudy podlehají poplatlwvé pOlvinn:osti pO'dle odstavce 2. § 13 ciJt. nMÍ
!Len.i, t. j. do 300 Kč ž:ádný iploplaltek, od 300 do 20'00 Kč 5 Kč, piíes 2000 Kč 
10 Kč. (Ve zně,ní 'zák. Č, 120/31 Sb. z. a na,ř.) 

:MU!slime, tedy ro.zlišOfV:lJti dva dll"lthy Ipří1oh: 

1. přRohy, nepo.dléhající k,oWlwvé povinnosti vůbe'c, nebo li kterrých 
kolková pOV'in.rLOIS.t j~ž byla splněna, 
. 2. přílohy podmíněně od pOlpilatlm osvobozené. 

První ne,podléhají v řízení před l'OIzhodčimi bUTsorvními s.oudy (~ 1, 
liJt:;. A, Č. 3) koilkJové povinnolsrti ll; n i j a k >O pří 1 o hy, druhé ne,podiléhaji 
~ice pOlpla.tkové porvilllnm'3t,i jaklo příll.Oihy (v1i.z § 1, odstav.ec 5. clÍt. na.ř.), 
avš3Jk jako podmíněně ,ols,vobozená ko['e:spondence'. 
. Dův.oc1o'vá Zlpráva. nepodává ovšem uspoko'jivélllO' vysvětlení, kdy,ž 

poU!ze praví: 
"lm schierusrichter'lic.hen VeTiiahren wurden aus ahg~lbe'Politilschen 

Grtinden die EDJtsche,idungen denen de,r ordent1ichen Ge,richte gleichge
stellt, WaJS, umso unbedenklichell' ,el1slchien, a:ls die Gebtihrenbe.freiung, die 
nach dem bistb.erigen Rechte ffu eine Reihe sO'Zl~alJpo~'itilSlch wich1lig~er und 
vOl1'wi,egeool den In1Je'ressen de,r minderbemittelten Vo'&sklassen dienenden 
Schiedsgell'ichte bestand, UD bertihTt gebJJie,ben :Bind und durch dře, kaiserl. 
VefOirdnung zum TeH sogar ausge1dehnt, wurde. EIs, sindJ d:ies me SchiedJs
,g1e1ri,ehte der Arbeite1runfaJlve'rsicheru.ng1sanstaJten, der UnfalJlvell's<icherung1s.· 
aDlslta1ten der ,B€il"garbe,it,e'l', delr Kr.ankenkass,en, BtrudeJrladen, registrierti:ln 
Hilfskas,s,en, die Schied'sgerichte, de'T Belr~haugeII101s,senschaften, dJann die 
sciliiedsgerichtliehen Ausschtissel diecr' GeweTbegenolss8ns.chaften." 

J e pochop~telno, ž,e finančni správa se snaJži docílirti 00 největších 
dáV1ek a p.oplatků. TutO' ,srnahu nelze, však z d,ůvodů p,rá-vě uvedených 
Y' .kOlI1kretním Ipnpadě ro'zšířiti tak, aby by1y vybÍll'.ány popla,tky ze všech 
{}bchodů obchodniků s jinými Ůls,obami. P;okusil' jsem l8,e' dokáza,ti, žle. na 
'Základě pJatný-ch ustaJlllOvení tako,vý po,s,tup je nezákonný. 

-Dr. Jindř. Hon i g. 
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. r {Poznání normat ivní či probléni individuality.) iPi~e Sl8 mnoho ()J :rIOZ

kladu individuaJity, čteme~ ž,e indivliduaJ~smus, Je .přek,onán, mluví se o pře
žiloStti inilividualiB,tického spóleče-nského, řádu a dosah tohoto ro'zkladného 
~Q1cesu bývá posuzován různě, Vlem časiÍJoJ pesim~sticky, t. j. v rozkladu 
individualismu jle v:iděÍlo nehelzpeč.í, hroz,íCÍ evropské ikuiltuře individualis-
ticky zaJI01žené. .. 
- .' Plajmy u1dividuahlJty a IÍndlvLduaJliJsmu a vše, co s' nimi souv1s,i, tvoH 

velmi ohsáhlý komplex !p[lohlémů, kterých ;všech zdle ne,řešíme. Připomi
nám.~ .Jen, .že. k Vlfchoilinému Vlz€/p:ětí individualismu do'šlo' z;v,Mště Vle dvou 
dějfuných o,bdoMch:. v obdohi Ifena&ssance a v období r,oiJIlantismu. Bylo by ~ 
m6!ŽIlJO určiti zvláštní pcvahu a oibslah každél z ~ěchto' od sebe 5,e lisících 
lmncepcí individuaJilSmu a hledati jejich vznik a vysvě,tlecr:ú v podmínkách 
kulturníqh a hOISlpo dálřskýClh. , TO' by bylo věd me,tody MstoJIické; Nám ~de 
Jde o problém zc'ela jiného druhu. PokUlsíme se, zde vysvětiliti, odkud po
chází přes,vědčení o' rozkladu individualismu, ,pro,jevov.ané twk čas,to v naši 
době. Většina myslitehl, dlospí'V'ajíc,]ch k momuto: přesvtěd'č'8InÍ, ať je to třeha 
Francouz Henri Maslsms, ve ISpis,el "l'Orient eJt l'Occident", neb ,nověji Jaspe1rs. 
ve ,spis,e "Die ge~st'Ílge Situa;t~on der Zeirt"~ přijímá. zji'šťovanolU skUltečnost 
z0e~a trpně j:ako děMnnolU nutnolSlt, danou ;výv,oj,em udáJl'Q1stí v rámci záko-
nitQstr svěJto'vého dění. . 
. Můž.eme !B·e · vš·ak dívati na onen pro,blém ' také -jm1ak. Jde zde' to,tiž. 
o !pToblém s.píše no etický . . Re,sultát :n3.lše!ho po':uIlJání, t. j. poznartek, . jle vý
&ledkem . součinnosti naší ;pozná,vac,í s,chopnosti,. a; \půslobení, svě;ta vnějšího. 
Při yý'kladu: UJrč[tého po'znatku mUls:íme tedy V'zíti v úVJahu oba tyto po
i,návací činitele: · jak činitc~'8I fOlrmáln:tho l, . daného a · p,riori, tak čjnitele ob
sahového, mate,rie,lního. Protolžie pak V' naš·e!lIl plnpaděi emlPiiuická individua
lita individualitou zůstává ......:... nemůžeme tP,ře'ce~' mluvi't o' skutečném r'oz
kladu, Tozpadáváni 'Sle jedinců ~ musíme lwř·e:p . toho·tol poznatku, kterým 
ijišťujeme 1T00zklad inruv,řduality,hledJati nutně -ý: .pov.aze a tendencích naJší 
p!olznáNad schopnosti. -~ í' . 

A tuto' Tozkla,dnou tendenci · jeví skutečně. !poznáni kausá,lně-přírodo
vědecké. O rozkladu individJuality a· o nega.ci .indlÍvidlualismu zač,alo býti 
UVlalŽIOrváJlJc:Y, když, došly zpoiplUl1a.riSOiVáJ1Í Ipfírodcwědecké metody myšleni 
a když se jich použilo tam, kde jlslou nevhodné, t. j. iV'e vědJách s'poleoen- ' 
sk-ých. Kels·e:n" o tom plravi (Zák[ady ohecné, telo[~e státní, stT. 2,2): "Je,st 
pp.čínái::J.ím ·helznadějhým, hledáme-li podst.atu spo~ečnosti v těch či oněch 
ryze skute,čných vztMroh, Jleb v tom či ' onoln ' ryz,e skutečném, a tudíž 
kausálně Ulrčeném chování lidí .i •• Vš'e,chny plOkusy, krte:ré se snaží za;lo
žiti. sociologii jak{)žto U1fči,tý druh 'P1l'Ílrodní veo.y, mUJs,í tudíž konec konců 
vésti k rozkJJadu této discipliny." ToHk Kels1en . . : 

_ :r>ro náls je' významné, že skuDe'cněi nedojdemel nikdy ponětí indivi
duelruí. Jedin.eonosti kab.sálně:-příf1odOlVědecIDcru metodou myšlenÍ. ( Je s~ce 
p:ravda, že doc,há;zime ponětí indiividuelní jediinečno,s,ti nazírálnim. a myšle
ním kauslMně-f i los o' f i c kým . ~ plřipomínáme SClhI01penhaue1fova "prin
ciplia individuatioms," - ztrácíme, však to lP·onětí lanaJ.ys1ou sy\StemaJtickou 
myšl!3ní katis~Jně'-,P ř í If o d. o věd ,e c k é h '0.) PříI'lodní věda je' :v;ěda ne 
(}I jeQ;r).otlfviná1Ch, nýbI1ž o druzich ~ pouze, ďruh můžleme zařadiiti dO' vý
ViO'.1lOvé řady ' a dJQI vědeckého ' sy's,tému, druh je v přírodní vědě totét~ co-
pojem, kte,rý je článkenl u0e~ené logické soustavy. . . .' 

ChO'vá s'e tudi1ž pHrodo-Viooecky mJ71s1ici d'uch k plmblému individuality 
dvoJ,ím způ'Síóbem: buď, prováděje analyislU slkut,eč'nosti, pc:YsltUIPuje od kO!s
m;u, a,~ k atomům . neb ,dekt.ronům, pifechá~ejet Jaksi neznatleiffiě a nelpOlZlO
rovaně p,řes~ individuelní je.dinec.llo'st, JakO! by jí . neibyLo, anebo Jest mu m
dtvidualit,a; zejména daná. biologic&y, ně:čím: n~koneč:oěl slo'žitým fi práve 
pr,o tú vem~ou slo,žitosJt racionelně nell'olz~olŽ~tel;ným. 'fu pak caJsrtJQI. i nej
luajnější po'sjtivlista u,padne do' j.akéhosi iny,st~cismu před t~jemstvím ne-
konečně s'1ožitého životá. - .. -"','. .. . . 

Tím, že ztrácíme, kausá[ně-přiJ1odovědeclmu metodou poznávání ponětí 
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individuE<lní jedlne0"1l0s,ti, vzniká" dojem, kdyi ;tentó IzpŮJso,b myšlení pře'
vládl, že se dožíváIri.e rozkladu iIndividua1Jity 'a pádu i'l1dividual:ismu. 
. - Děje se, .:však ještě ně,co jiného'. Plmtodověde,Clké myšlení, o'pomíjejic 

organickou souyislo'st d31nou v iIndividue,lní jeďrne,čnos·ti, tYiO/řl pro potfelhu 
sy,stému logického j-iné s10'ž1té ce~ky umělé,; na ipi'iklad vý,voj>QIvé řady neb 
s,oustavy, třídy, >řády, čeledi atd. V noetické n€,kllittičnOtsti považo,vány JSou 
!p~k tyto, umělé celky za skutE)čně e,ristujlÍcí, děje. s·e hypOlstas.e pojmů. 
Rovně1ž tak ďěje se ve věd.ách, s.poleč.enJsik~ch, za.!ož,enýClh přírodovědecky. 
Tvolři se umělý, systémem detJermino.vaný piojmo'vý celek - ' lwlektivum; 
IDteré je zce'la realisticky pOlVažováno !Z,a existující, skut1ečné, ačkoH je 
dáno POUz,€! pojmovým výměrrem 13. jeho konce(pce po'vlSltala ablstraktnÍ. 
spekulaci. ' . , ' 

Zcela jasně nám všaik: vYV1S,tane' individualita při myšlení no'rmativ- , 
ním j,ako'žto subjekt 'POviIl1lJOISti. J.e 'z, tolho patrno, že bud'GVlání soustavy 
normativního poznávání nemá jen teoretický význam, nýbr~l i posláni, 
praktické; kulturně'-po1itÍ!ciké, t . j. uvádí do· rov,Dlolváhy různé zdánlivě sf 
odjpo,ľující e~ementy ducho'VnlÍ kultury; V pojetí Ke~se'l1ově může pak norr- ' 
maJtivní me,toda po,skytnowtA. pevného podkladu asjeďnO'c.ení i €,t~CI8', a vě
dam sIPolečen,sikým, nebioťs,ou.hJla;s;í jistě s' po'jetím K'el'senovým, tVlrdime-li. 
i&e s-po,Lečnos,t j,e řádem mravním, jako· st,át j-e řádem právním. Rozuměl-li: 
jsem dobře roz.boru K.eiLs,eno,V13. systému, kte'rý podáyá , We,yr, zdá s,e', že' 
Slkutečně vidí Kds·cn v · etickém i právním řádu j.edinciu a tutež normativní: 

,(t. j'. soustavu nbtTem spojující) funkcional:itu. S o-hlede,In. na k.Iasifikaá 
věd hy bylo 'přesvědčem K,ellseno'V1o velmi vhodné, ' p'l'oltože by p'Mrz,oe~a ' 
odpadla dnešni slŮ'cioiLo'g1.e, která j,e. ,pOl meltodické sttI'ánce 'mons,1Jrem -' wo-: 
blémy,' kterými B,e zabýv.á, patřily by do hisúoTie - a vědou spo'lečensJmu 
by Ihyla věda 10 1]l.ravnim řádu, ,totožném s ř;M,em 'spp!Lečenským, .byla by 
to věda normativní, pendant k vědě právní Ph. Dr. Adolf PIa ch ý. ' 

(Naše právnické fakulty a úsporný systém.) .v řadě institucf, které: 
Iiáš ' ·d~e~ní povšechný úsporný systélTI považuje 7;a relativně zbytečné 
a ,\ tu:díž' zrušitelné, ' nevyskytly se dosud naše právnické fakalty. Na~ 
otázku po vlastních příčinách této benevolence jsou Illyslitelny rů~né 
odpovědi, ' jako na · př. že právnické fakulty, vyžadující pouze několik 
profesorů, lavic a knížek, jsou u srovnání s jinými nepoměrně lacinější" 
ž·e jich je třeba j:ako výrolben ptro úřednický a -právmQký dloll;ost vůbec, 
že dvě z nich mají od nedávna nové budovy, které nelze zbourat, sotva 
byly vystavěny atd. Ke všem těmto možným vysvětlením dodal bych 
však - jaksi s hlediska transcendentální logiky - ještě jedno, jež vy_O 
c!lází z poznatku, že ne e x i s ten 't n í věc i ne 1 z e ruš i t. Poně
vadž v Československu ve skutečnosti neexistuje nic takového, co se ve 
svět'ěobecně "právnickou fakultou" (roz. universitní) nazývá, je nemys
line,lOJo, abychom zde pomýšleli n a 'z ruš ó v n in í pI1á;v.nických fa-kUlt. To; 
co se u nás "právnickými fakultami" nazývá, jsou de , facto pouhé jakési' 
akademie, ve kterých několika málo jednotlivci vyrábí se ve velkém 
p~~vnický ~orost. Jso~ t? především v tO,váEny, 'kde se nepřet~ži~ě vyr~-' 
]JeJí z k o u s k y. Zkousetl, a to zkousetl treba ve dne v noCI, Jest neJ
důležitější funkcí ' profesorů, o nichž neinformovaný vnější svět má za 
to, že hlavním úkolem jetjď.ch jeslt badatelská č,mnolst a sd:ělolVální (lPiťofi- ' 
teri) ',.-výsledků· této činnosti. Že mezi těmito ubožáky ne-vypukla již 
dávno revoluce proti vlastnímu zotročování, toho důvodem zdá se býti 
pouze důmyslný systém taxovní, který se zde zachovává jako zbytek 
někdejší velmi rozvětvené finančněpolitické soustavy t. zv. úředních 
športlí. 

Zkoušky jako zvláštní oficielní instituci odstraniti ovšem nelze 
a je také přirozené, že k jejich konání povolávají se v první řadě ti, 
kdož budoucí zkušební kandidáty mají vychovávati, to jest profesoři. 
Příčinou dnešního žalostného stavu na právnických fakultách nejsou ' 
tedy zkoušky samy, nýbrž z cel a ne d o s t a teč n ý, ba přímo směšný 
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počet profesur na těchto t. zv. fakultách. Na tuto skutečnost je nutno 
jednou po zásluze poukázati. 

Nechci zde podávati nějakou přesnou statistiku profesorských 
stolic na jednotlivých našich fakultách; stačí, když pouze povšechně 
uvedu, že chvályhodná, jinde zcela běžná a za nepostradatelnou pova
žovaná soustava ně k o I i k a nás ob n é h o obsazení hlavních stolic 
považuje se u nás za překonaný luxus a je na našich právnických fakul
tách řídkou výjimkou. V dobách, kdy se vše systemisuje, jsou systemi
sovány i právnické profesury pro jednotlivé stolice, nikoliv celkový po
čet jejich. Má se obecně za to, že pro každý "předmět" stačí zásadně 
jede.n profesor, i kdyby třeba měl r·očně vyzkoušet 10.000 kandidátů. 
Jinde poukazuje se k tomu, že několikanásobné, při nejmenším dvojí 
obsazení hlavních předmětů je nutno, aby udržena byla zdravá vědecká 
konkurence mezi profesory a nevyvinula se soustava nedůtklivého pa
šovství. U nás patrně žádných takových obav není. Jinde má se za to, 
že patří k vlastní povaze universitní fakulty (na rozdíl od gymnasií, 
praktických akademií a pod.), aby i posluchačům poskytla možnost vý
běru, třeba omezeného, mezi jednotlivými profesory téhož oboru. Sám 
mohl jsem si před více než 30 lety na pražské fakultě vybrati takto 
mezi profesory římského práva, trestního práva, občanského a obchod
ního práva, národního hospodářství atd. To vše minulo; všude sedí dnes 
zpravidla jen jediný ordinarius. Na skutečných právnických fakultách 
s přiměřeným počtem učitelů zajde si posluchač, když se dozví, že jeho 
obligátní přednáška se toho dne nekoná (pro onemocnění přednášejícího 
nebo z jiného důvodu) prostě do jiné posluchárny na tu či onu speciální 
přednášku, která ho zajímá. Utvoří-li se u nás takové neočekávané 
"okénko", nezbývá posluchači než procházeti se po celou hodinu po 
chodbách ne/bo pwstě odejíitJi rnomů. Neboť 'slpeciální kolegia jsou u nás 
právě tak bílé vrány jako dvojmo obsazené stolice. Jediný profesor pří
slušné stolice jl(31 nucen rok od :roku opakovati totéž olbligátn:í kolegium a 
poněvadž jest mu velmi ča,sto ahs.o~vovati třeba 30 "věde'ckých" ~koušek 
(rigo!I'OIs) za den, nemá 'ani času, a,ni chuti přiJpr<lJvovati Ještě speeiální ko
legia. Proto "Seznamy před'll.lášek" n.a našich práV!Ilických fakultách vzbu
zují zlPll'avidla. tak jednotvá,rný dojem, vykalzujice vlždy t~TŽ obslah. . 

Kdo je vlastním vinníkem tohoto velmi neutěšfmého stavu? Bylo 
by nespravedlivo, kdybychom vinu dávali jen vyučovací správě, která 
nemůže vykouzliti profesorské stolice tam, kde nejsou, totiž ve státním 
rozpočtu, zbudovaném parlamentem a jeho vládou, nebo jen příslušným 
profesorským sborům, které přirozeně nečiní návrhů na jmenování, když 
musí býti předem o marnosti jejich přesvědčeny. Vytkl bych jim pouze, 
že se snad příliš lehce s dnešním nemožným a skutečných universitních 
fakult nehodným stavem spřátelily. Místo protestů a společných akcí 
všech ' ·fakult vidím spíš'e jen klidnou resignaci: do omrzení opakují se 
vždy táž obligátní kolegia a zkouší se dále do roztrhání. 

Naše dnešní právnické fakulty jsou personálně tak uboze dotovány, 
že je pochybno, zdali by se složením všech tří učilišť s vyučovacím jazy
kem československým dala slepit jediná skutečná řádná universitní 
fakulta právnická! Je proto přirozeno, že za těchto okolností by nápad, 
zrušiti ještě některou z nich, musel působit přímo groteskně. 

Frant. We y r . 




