
je zde uvedeno ve výňatku z Bidlova referátu, predneseného v české 
A kademii, neodpovídá pravde. 

Konstatov:al jsem ob j ek t i vn e (na str. 18-19 úvah) , že čt e nár, 
který nemá Kadlcovu stať z Pol. Encyklopedie po ruce, musí nabýti dojmu, 
že Saturník jen na tech místech obsahove používá uvedené stati Kadlcovi, 
kde ji výslovne cituje. Tam, kde ji necituje a prece ji témer doslovne pre
kláda - techto míst je v knize Saturníkove dosti - tam je preklad stati 
Kadlcovi očím čtenáľovým zakryt. Jako pr í k l a d citoval jsem místo 
na str. 87. Sa~urníkova spisu. Zde prekládá místo ze stati Kadicovy; stať 
t,uto zde necituje. Preklad doplňuje citátem ze Sergejeviče a Malinov
ského, které výslovne cituje. Pravil jsem o tomto místu Saturníkovi knihy : 
Zde vlastní puvod textu I(t. j . opis a preklad z Kadlcovi st ati) je plne za
kryt a místo musí pusobiti, jako by šlo o vlastní vedecký výplod Saturní
kuv. 

Konstatuji tedy objektivne, jaký dojem musí míti čtenár (zvláš te 
neodborník), a nepodkládám Saturníkovi s u b j ek t i v n í úmysl, jak o o 
mne tvrdí Bidlo. 

6. A nyní se obracím k tomu, co Hobza vytýká jako k l a d knihy 
S-ovy. Činí tak na str. 655-656. Zde obdivuje »pí1i, jakou. Saturník snesl 
bohatý materiál« a vítá »pokus, vnésti do látky tak ruznorodé a dosud 
monograficky témer vóbec neprobádané jistý systém.« I já jsem hledal 
klady v knize S-ove, jak svedčí str. 38 mých »Úvah.« Není mou vinou, že 
jsem jich nenalezl. Práve tak jako já, i Kapras, Žontar, Taranovski, Weiz
säcker, nehledíme-li k posudku čádovu a Sommrovu vytkli základní vady 
a nedostatky S-ovy ve výberu literatury i v materialu, shromáždeném 
z pramenu. Praví-li Hobza, že v knize S-ove je pokus vytvoľiti ))jistý 
systém«, pak mohu jen zdurazniti: systém knihy S-ovy ne ní vlastní, je 
prevzat ze stati Kadlcovy z Pol. Encyklopedie a je doplnen, podle vlast
ního doznání S-ova, z D~bkowského. I zde tedy Hobzuv klad nemá opory. 

Zp 1: á vy .. 
Právní rada. 
Ve smyslu svého programového prohlášení jmenoval predseda vlády 

dne 20. ledna 1936 tyto členy Právní rady: , 
První ho presidenta Nejv. správního soudu, Dr. Emila Háchu, prvního 

presidenta Nejvyššího soudu, Dr. Vladimíra Fajnora, univ. prof. Dr. Jm 
Hoetzla, profesora správního práva na právnické fakulte university Kar
lovy v Praze, univ. prof. Dr. Františka Weyra, profesora ústavního práva 
na právnické fakulte university Masarykovy v Brne, univ. prof. Dr. Karla 
Laštovku, profesora správního práva na právnické fakulte university 
Komenského v Bratislave, univ. prof. Dr. Egona Weisse, profesora antic
kých právních dejin na právnické fakulte nemecké university v Praze, 
advokáta Dr. Antonína Schauera v Praze a verejného notáre Dr. Jozefa 
Kallaye v Bratislave. . 

Tato instituce, jejíž funkce jest čestná, má býti poradným orgánem 
predsedy vlády. Jejím úkolem bude upozorňovati, za účelem potrebné 
nápravy, na prípadnou neústavní a nezákonnou praxi státních orgánu 'a 
pľispívati k jednoznačnému a jednotnému výkladu právních norem. 

Majíc na zreteli posilování úcty a duvery občanstva k právnímu po
rádku, bude pečovati o zdokonalení obecných právních predpisu, zákonú 
a narízení, a to jak po stránce jejich pnsné ústavnosti a zákonnosti, tak 
i po stránce jejich technické dokonalosti, která by vylučovala nebo ales
poň zmírĎ.ovala jejich ruzný výklad výkonnými orgány. 

Je nutno, aby se aplikace techto právních no rem prísne rídila ustá
lenou judikaturou nejvyššího správního soudu. 

Predsedou této právní rady je ministerský predseda a. v jeho zastou-
pení ministr spravedlnosti. . 

Osobnost ministerského predsedy' a účast skutečne vynikajících práv
níkli teorie i praxe dává nám záruku, že úkoly této Právní rade vytčené 
budou také splneny. 

O její další činnosti pľineseme svého času správu. Bšk. 
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