
re,ň IPostave:ny; . r,o'zdíily jsou 

rys~l orvit ,ne.duve:f1u a 
pro-t,i P'fesirdelntu re'pwMi'ky 

dJv,ouk,olmorového v An.glii 
ick-ou, to jest podává histo-: 
souvisuost jeho s celk-olvým 

tnimu ,zfízenÍ. Toh-oto cu'e 
poHtk.ké a ústaJV1n'í ,si,tualCi 
plro d'voUlkolmo:frOiVÝ system 
u jednotrrivých formulí pfí
ký,ah lfilos'Olfu«. 
ak již Eaxa ukázal, klasické 
ternu a že v nkh se názory 
jlélPe projevují. Líčení auto
o ná'zoreclh p-olirb1cký;ch j,e:st 
u u1eIuhody f.r.anoouzsk-é a 
l'fi výlldladu záJkJadnkh o.tá
rárry roli výzm:ačnejší, nežli 
pro pTávo správ'ní zejmélua 
~ zajímave postrehuje r·ozdíll 
ran-cie jlSou stá:ty j'erdnotlné. 
vého sy/stemu je'n u ie·chto 
je'st jednotným státem .a že 
)ry iÍrancouzs.ké a anglické 
T, že hoáe o dvouko.mor,ový 
'etllemí myšlenky dvoukomo
dlž system aJmerkký se od 
:hrany j1erdnotIivý,c,h· sp,ouko
ldž se duvod ten opakuje 
'IZmtldy. (Neme'cko a R,akJou
l-ľ ,ils:mu a fede:r,aJ.i smu v ne
fädera:1ismus im Deutschen 
l,kJe:n de'ľ ,neuen Reichsver
T erärflf entJri'Clhwngen deI V'er
elÍt 1, 1924, dále Naviasky : 
Wit:tmay'er: D:i'e W ermair er 

Sr. Kdsen (hteTľ. St.aats
ler,al]jsil11ll d,eJst pľáve dvou-

návní (s oduvodnením me
~ souhlasiti). S druhé straný 
lí dViQukomoľové jil1stiimce 
stUdJiU111 hl,avmkih myš:lenelk, 
staive z,aMádá a poturd je:st 
) sYlstemu rd,voUkOiIllOJo'vém 
n-k'h s,tátU. Autoľ ht'eľatuľY 
1 knihorvná,ch fra:ncouzských. 
noze v originálu amgUckém 
l au,tm v 'seznamu Irite!f.a,tu.ry 
111 patrí na p,f. JaJue.t, Dejiny 
eu a RouSlseau ve Svet,ové 
'ku minilsterstva vmitľa Drem 
spis G'otluv, dále lianrdbuch 

li:n naší vedeckré lHerat.ury 
L. 

o. Sommer: 

Prof. Dr. Karel Lašlovka. 
Dne 14. Jptr.ols,ince rt. r. dOIVTŠí ,prof. L a Š It 'o IV Jk a IpadesMý rok 

s.vého ži/vo,ta. Padesáúlm nemí sice me.z'.l1í.ke,m ži'voluní Ipráce am'i V naši 
ry,chle žlijíd do,be, ItÍm lélpe však, .1ze-l,i pfi té.to Ipfíle,ž,i!tosrtd z'éĽmysHti 

se nad dí,lem lillUlž,e, krterý v rOZlhordné chivHi zallOlže.ní braJt.ÍlslavSiké 
UlITive:TS'ilty IP'fi'še1 mezi nás, alby svoj,e nej!ep,ší síly a boh,aJté Ztkuše
Ji.;oslti ,bez výhrady ve,novlal slovenské ve.de, a IkdYlby !ÍO Inebylo pro 
nilc jiného, ,než -,aJby-chom, pOIkusíoe Ise o sltruôné vYiS/Hžení je:ho osob
noS/ti, !pfáH IDU, aby v d10'uhýoh létech k'lidné Ip-l"áce mohl dOivršit,~ 
vlš,e, Ik lčemu :smer,uje jeho ušil·ec,hHlá snaha. 

Vedecký plrofiJl L a š t o v Ik u v je .ur,čen 'prolstfedím, z nehol 
vyrlOlSltl. Dllužlno 'uu mílti na mYISlLi, V JlélJk úZlkém ,rámci se odehrávl3.lo 
vedelClké !SiuaŽlení ,če,siké IPfed iP.revra,te\lTI. J erdi,ná .uHl~ve:r.sili:a praž
ská, pfi d'ejÍ'mž lo:brOZeJl1í of. 1882sltál,i ;Í na polJi ved plľá Vrllích "l 

stá tních lUč,tielé V Ylnilm:jíd, byIa IPfmš IÚiZilmu basí, :než a,by :se na ::1Í 
[llohl rOlz;yjnou1:i ImnohOls'tll"lanný a Ipestrý vedecký ~živort. I ,ph veli
kém počt,u p'osluchlalču by;l bod o ;p:ara,lelní storlice IpO léta marný. 
Výmluvlným dOlkiladem IŽlivo(){tnOlSiti českého vedeClkého sna·ž·ení !je, 
že Sri dovedlo 'vYlvvlQ,hti ,s'vode :s,tfedils:lm i mimo IJ.ljnive.rsoitlu. Plro 
obo.r IP:ráva 'SlPrá'v'llvho Ibyl ,nakovým s.tfediskem ,6asoOlP,i,s »Správní 
obzor«, Zla:lOlž,ený ď. 1909 J\Ír~m ti 'o e t 'z il e Im ma lPude česlkéiho Zem
ského výhoru v P:fIa.lze. Z tkruhu salmoslP'rávných ·úfe'Clmíku, které 
li IQ e t oz ,e l ,pri vydálváJní rtoiholtoO Člasorpisu kolem 'sebe ses'kupil, 
vylšell .i IPrlnf. L a š t o IV:k la. Nepfekva.pí tudíž, IzltlSlta.I..,li L a š t -o v
k a 'v celé své lbolhJaJté oČ1nnOistJ J.ilt'e,rá:r,nÍ ver,ným Istoupelncem školy, 
ôež Izalo:žena lP 'r a ž á k ema vyv.rcholelna li oo e t lZ 1 e :m, hlásila 
se v'idy ,k 1P0.sitivjlsmu IPráiVmímlU, us.iludk oo dog-ma,tiCiké ;z,prac.Qvání 
platného Iprálvla. VYlZlbrlQljen ipfí.Sne logJokou me-todou Iposit:ivní práce 
vedec.ké, velllO'V1élJI Ise L a ,š ,t o V k a v dlouhé rade ImO:ll'ograiiok~'ch 
;prací vedeckémlU vJ'nzlkJu:mu rjednoiÍJl.ivých odvet'ví sip.ráv,ního práva, 
jak mu bOlhaltá 'praxe úfeiClJní IU Ze.mS/kého 'SIprá'vlního výhoIru .pfi:ná
šda Ity '.krte.ré 'OItá,zky [lJIT"áv:ní. Ohzvlá,šitmí záderu äe'ho pJlaltiI pfi tom 
prá vu 's,ilini,Člnf.mu, IkJde ITlarda Ipro1blé:mu /kupHa Ise kolem ústfedI)Í 
otáziky rvef,ejného fVllalstnilovví. Lze se Iprávem 1eŠ'iti, a:ž shr:ne s.voje 
S1pe.ciállní \SriJUlc1ie Isem :slPadaljící v souhonném dUe Idá'V,no pfi.pra
vovanéan. 
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J:lž IV Itechrto IprlaCÍJch IP,w lZlrazude L ,a š t 'o V k la 'Vlzá'Cln~- dar jas
ného 'vý11dadu li Inedlsl!-oáJted,šílCJ-l 'Oitáiz'ek prá v,ních. Za !k1a;ždým s[oveuu 
je IPaJtnno, ,~e Itu tvorí lVedeoky ,mJUž, oQbez'námený :s .potŕebami 
1P.flaxe, 'Merý 'vidí ,prolbŕr,amý inSltitut ,žive p,red sebou oa ,doIvede ISvý;:'n 
s:lovem v ,č:tenárli 'VYlVro.llart:i ,Sitej,ne živý ú'p~ný obna,z, Ipro,sltý vší 
s,ohemaJti'čnoslti la ISruchO:S:tiÍ, Ik niž Imethoda ,po.si'tivisltÍ!cká Hnal\: .ráda 
s'Vádí. 

ŽiiVÝ Ismy,s'! lP'fO, \poQtreby Slklute:Činosti InedovolilI L la Š t o v k o v i, 
aby 'u~pel Ip01uze lna ItheOlreltiloké ,práci. Nechteli a luemoh.l aJni nikdy 
býti »St1U'bengdehliier«. JilŽ IU Zemského výbO'ru :piok,usil Ise L a
š t o v !k a ;se IZcLaJrem 'v ónno:s:ti Ilegli,sllart:iv,ní. lila1vní geho péče však 
rplartiJLa fPovlzlnelse,ní lSlaJmo:5lprávy. Zla.lsedall 'v po,r'adnhu ,SbOTU českých 
ok1resu la Svaz'U český'ch mest, \peóuje tm s raldou jinýctl:LoQdbolr.rlíkťt 
sa:molSprá!villýoh oo Izvý,še.ní úroQvlne Inaší samo:slprávy 100klr'esní i obecní. 

Tento Isme.r ,jeiho ,č!i,nnolsti :r'OIzhodl, Ikdyž byl ]PovaloQlžení našeho 
stáitu IPOlvo1láin do :mĽni'Sitetľ,siJv'a 'Vlnirbra, tkde ,mu 'v :sel],{Joi ,zákonodárné 
rpr,]padl IrleferM Ipro 'Vecii úrednické a Ipr,o ,o,rgalnilsaci ve'reÚlné splľávy. 

Zde vyrp1ľ'aooval 'OISlnoQ'VlU lZáJlm,na ,o žtU,Viní:m Izfize,ní; k Ine'muž Ltké 
IPOdJail olbsáhllý 'sys~:elmatický výkJla'd . .Prvý díl vy,še:l :r. 1925 a po
dedná'Vá 'o oQrgani,sad a \pu,solbno:Slti ,ž1UijYnkh la IOkresJllích úradu; dí! 
druhý hude se ,00blf1aiUi !hIOISIPOldár:Slt:vímžlll,p a oNr'esu, dU tretí sprá v
ll1úm soutdnio1rvím. J.e-li odáJn žil,ljpnúm lZákonem iVnej,ší ,rámec o'fgani
sa.ce 'verejné slprávy IU Iná,s, IZlbývá jeMe u:r.č.Í!ti ad:mÍJnisrbrralti'Ve cestu 
fliOJfiillovánúm IzáJsad Isrplrávnílho Irílzení. I IO Ité veci IPflaooval L a
,š t 'o v Ik la 'v :milnilSlteflSltvlu iVlnitra velmi in t,cIThs.i;vlne, !práce ty však 
jeho iOIdchode:m lZ Im~nislt,e.rSltva ruvázly. 

BYlI t 'orti:ž il la 'š It IO 'v rk ta ;pov:oláln Ik Iná vlrhu IPTiaJŽlsképrá v,nické 
faklulrty dialklo hahi:HtoQVlaný d.oce,nt .r. 1921 Iva rádného iJ),rorfesona Ip,ráva 
lSJ,prá1vniho lna norve unvor'tmoru iPJál\TntckDu fakultu Ko,mCilllského uni
verrs'ity v Hflaluils[;a,ve. Volba llle,mohLa býrt:i ,šťalStmej.ší. Zílsllm1lta 'v néJm 
naše ,univer,si:tta IPredeV'ším Iffiuže v 'elilkýoh ad:mi,nillslt.flaJtd.'vnkh 'Zlkruše
nOSItí, d.tc:hž vfi IP!rvlní oľ'ganisaci [ Ialklulty i [lJniverrsHy Ito1;i;k !by'l,o ~reba. 
Vyrnlkladíd Ikval1iifLka,ce tj1erho do'šLa Vý,flaJZlU t~m, :že ,byrl Ipnv'ý,m derka
nem iprálvillioké ďtalklulty ry s.tud. 'r,oce 1921/22 a ~e (byli .v InálsJetdujichu 
if:OlCe 'OIPé:tOVine 'vol,eln IZIa deiklania, v 'Sltud. Ir,Q/ce 1924/25 rp'ak jedno
ImYlsJ,ne zVoQ[e:n ifeldolre:m ulniver'silty Ko.mens,kého. 

O práci, lkitelflo'll rbu vykonalI v nCipr'etrž1irté ,rtade Jet jtalklo dČlkan 
a \pJode,kaUl fa1krulty \právnické a \pozdedi d:a!ko ,r,ekrt:oT uill:iv e:rsity , 
vy,dají jed,nou vý!znalmné ISiVedectví ta:rehivy flakulrbní i ,ľektorátní. 

NešllO .jen o IOltáZlky Izásladní:ho významu. Plrá'Ve v drobné iP'l'axi 
ad:mĽni:snraltlivlní vyrtvohl iL a ,š It ,o v k a pevlný .záJkltad naJší IUJniver
sirt.ní tr,aJdioe, 'jeho 'V,ždy /lmll1dliiaJlluní 'VYSltupová:ní IzrpÚS obi.l:o , ,že se 
k:aždý, ikdo s nílm (prišel dakklorli do IÚJfedního ISty,l\JU, rt:émer nCiPO,ZO
rlO'Valte1ne oQd Ineho luôil ta 'od neho lZí'SkáVlaJ V'záC/né 'llJme:ní Itlťliktního 
a nalpľ'OIsrto slP'ľ'a'VedMvého a ne'Sibralnnéiho pos;tUlpU. JIS'OfU to veci, které 
s.e le!hlk'O IZtalpO'mLnají, a .p'fIO~oQ tím Iradedi de :vde ikOlnsta'tuji, aby 
tvúrce na!ší ,tra.dice un ivelf.silbní nezu.s.ual beze ctména. 
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t o v Ik la 'Vlzá,oný diar jas
·ních. Za !kla;ždým SrrOvel1TI 
bez'ná:mený ;s .potrebami 
:ed sebou a dOIvede ISvýtn 
úpJný \ohmJz, Iprosltý vší 
po,si'tivis,tiJcká j~nak uád~ 

ledovolill L a š t o v.k o v i, 
~hitell a [nemohl aJni .nikdy 
výboru :pokusilise L a

lí. tllalvní Ijeho péče však 
poradnÍ'ln .sbOTU českých 

s r'aJdou jinýctlLodhorrlÍku 
1'0SIPuávy 100klr,esní i obccní. 
r:ž byl ipoZlalo,žení našeho 
m,u 'v :sell{joi 'zá,konodúrné 

if gaillilsa'ci v e'r edlné slp,r á vy. 
m Izfí,ze.ní, k ,n~S"muž Ltké 
~ dí! vylšel ~r. 1925 a po
,h ta lokresm.ích úradu; dí! 
a olkJresu, dí.! tretí správ-
l'em 'V,nej,ší ,rámec o'ľgani
l;r,č~ti admĽnrsronaJti've cestu 
o Ité velci IPllaOOval L a
lte'Ths,i'vllle, !práce ty však 

á vlrhu IpralŽlsképr á vini cké 
l rádného tprolÍesona Iprá va 
fakultu KomelTIlského uni
šf.alSunej.ší. Zílsll\lallla v nťJm 

l admi.nilsltnaJti'vnkh 'Zlkf\.l še-
mivensHy ,tol,tk !by'llo rt:feba. 
túm, 'že Ib-snl IpnvÝ1m dMm
~.2 a ~e !byli .v Iná~tl'edluj,ídm 

IrOtc,e 1924/25 [yak jedno
enského. 
Tžlirf:é ,rl3Jde aet jal~o dékaJl1 
ii oa!ko ,r.elkitoT UJuivers.ity, 
Li vy flakulltm.í i ,r ektOlr á-tnÍ. 
l. Plráve v drobné ipraxi 
~V1ný ·záJkllcvd .Il:aJŠí Iwniver
tupo.vá:ní IZlpúsobiJo, ,že se 
lího ~;(yiklu, ~-émer n~po.zo-
1aJ V'záClné 'wmení Itl3Jkt,ního 
OSiÍuIPU. JISOIU to veci, které 
di de :Zlde Ikonstaltuji, aby 
beze d'ména. 

, 

-- -------

Piráce lna Ibyla vyče,f/páv:a'jíd a mohl M zVlládno,uti vedJe ost~,t
,níoh úkolU vYlsolm,š:k'Ollskéh-o lP,rorfe'So~f1a jen Irozhodný adimi,llÍ'sltralti'vní 
tal,ent .rá'Zlu L 'a š t o v k o v a. Čimnolst uóte,ltSiká :samJa /pIO všedlilla 
léta existenoe na,ší frukuMy Iklll3.Jdla iprálve Illta L a IŠ t iO v Ik iU poža
dav,ky ;m~mO'rádné. I ,Z/de Imoh'l dostáti vš>em ,povtnnoslterm jedine 
'IllILl'Ž ItaJk 'obsáhlýoh v edolmols1í , )Ž'e JglosMor'sl~é (oz:naôe.ní »oo!pia 
t1egum« Inení IPro neho lŽárdJno'U ilkhotk,Q!u. L a š t o v:k a 's uplo v a,l 
s IpočMI{Ju IPlľávo lCÍJnkevlní, ,polzdelj,i /pak lO:pMovne Iprá'vo Úlsltavlní ,a 
právo f:inJa,11Ční, v ž.dy s obdi'Vuhodno'll ipohotovO'sltL PN 'iom všem 
-ne,z:a;nedbá'V'al 'VIŠlak lľľijalk vdlaJSluní Isvud v ední ,obor, Iprávo Slpráv:ní. 
Z ,pr:a'v,i,delných pfedná.'šek, pro než vykOlnaJ 'obsáhlá studjn v oboru 
.práva ,na Slo'venslk<u tPdatného, Vylfoostl Imu znenáhla .sys~'emaltic,ký 
Ispis o instiitwtech práva ISlpráVlního, k jelhož ,publikaci hoidJá ,phkrD
ôilti co nejdr íve a dí:mž se dos'bane 1l1'a,šÍ Me,r aJuure vý sti'žného vy.líčcní 
spleti'tého o/bralzu :naší a-dmini.sltrativy, 1'ež mwž'e J:ruk maše s,.tJude!lt~ 
Sitv,O, italk :praxe :práv,ní s dychtivostí ,o,čekávalt:i. 

Jasnj'r vý,kllard, vYlz,na.Qujíd jeho ,práce Merá!ľmí, je L a ,š t o v
k o v i vJ,aJsltní i taJm, kde IPuS'obí živÝlm sllove:m. Nejen v pred!náš
lkách, nýhrž i 'v ,pralklt1okém 'cv~lčení dovede L a š t o v k a, IShnnuHcí 
ve SJvé osobe šťlaSltne bo:hlaté Iznalo,slti v,ra:klt~ka s ve,deokolU eTudicí, 
posna viH Isvým ,poshlchnčum vred olČi llláJz,Olflne IProdednáv:aJné iJnsti
rtulty v'er,ejné ,správy a Vy'lo-UPlnO'uti 'z o'hr'OImné spleti norem slm-
1ečné lP:rá~n~lCiké jádro pr o/bil ému. . 

Sna,dno Illze ,pocholP,i'ti, že to~o Ulmení bYlsMého ;pos1rehu .a jasné
ho 'VÝ'kladu ,predurrôi1o primo L a IŠ It 'o v k.ll jlaJko 'rádce v nejrwzne.j
šíoh oitáz'káoh. Od ,nMlo n1kdy niJkdo neodetšel Ibez pomoci. l ma 
Slovens,klu s:nažH se ;pokJrl3Jčo'Vati v ČiinnosH, kdy,si v Če.chád1 s ta
:kovÝ!m úspechem zahádené, myní v IPor3JdnÍlm :sholr'U srrove.nských 
mest, se :SlteljllliO'u ,te·ndenlCÍ Ik IPov'Zlne'Sení v,efejné s\právy našL Sta-:
rostJivoiU IPérÔi jeho VŠIaik Ine.Né/pe Imohou oceni,timI/aJdé g'ooe,face 
našeho Sftudentsrtv:a. Není jli'm den uč!iJte.le:m, j,e dÍlill ,pomo.oníkem a 
rádce:m zárovť1ň. Nejostf,eji to vYlstoUlpí pri jeho ,~pusolblU 0kolU,šenÍ. 
Zkouška ,u Ineho [lení iI)'NJože,ní .p,rílslného o'bj.ekti'V1ního merÍltka na 
vedOlmoS'ti Ikandidá,tQlvy. Nenáhle vede ,klandidMa kla'dením 'Olt~zek 
z;prvu z·cela ,StnaJdných Ik TOlzmy,sllll a ,slpráv,néJmu Iz'achy,cení ~problé
mu, lilIení to :zI~OIuška, de lto slPÍ'še rozmllUva s 'tr/pel:i:vÝ1lľl a hlaho
volný,m ,ráJdcem, <kIterý v nej,hor:ším ;p,rí!p:alde prdri:me Ine,j:alký ~eln ne
s:mys'l :z úst kandidá'uových j'3Jko OId.p;us~ilteJ.nOtu pošetnlolst. Je v 10m 
vel]kéo umení, IpJyno'lllCÍ z vy.rovlnané osolbnolslti uótelovy. 

Tak 'stoH ,vred /ná\mi celý unruž, ,kJte1rý IV ,ž'Ívote aJŽ do~,ud jiJs.te 
vykonal ipráce z:a Idva, a pfipOlmÍlnáJme-li mill dine,s deho padesátku, 
je ,to s'pílše den IProto, 'abyclhO'm :mu VYljádf:~N. ,svodi r:adost nad ,tím, 
že ho /pO dlOluhýlch letech p'naJl\lt[cké ôi.nnosti V'1dí/me llIa ilTIís~e, p,ro 
ne:ž Iby.! !prí,mo lpredurčen svými vrr'aSltillO's:tmi Ols'olbnĽmi i .svýlm ve
denim, la albyctholm lillU ,prárri nez,tenčený,ch sH ik dOiVf'Šení je'ho ž'Ívot
nítho dHa. 
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