
Tato otázka se zodpoví sama sebou, uvedomíme-li si, že: 
v rát;ncj 1. bodu § 180 nemá místa dukaz zmínených okol:'" 
ností pouze proto, že tyto okolnosti mají jen jeden nedčB
telný obsah a práve to, že mají dvojí funkci (procesní a 
materielní), je vyjádreno rozdílem v tom, zda mohou neh 
nemohou býti dukaJzním. thématem. U 2. bodu § 180 je však 
situace jiná. Na nekterých lZ prípadu bodu. 2. § 180, jež jSl11e 
výše uvedli, jsme videli, že záleží nejen na existenci, ale 
i na 'obsahu praeventivního rozhodnutí (srorv. na pr. novi
sační žalobu opírající se o 7. neb 8. bod § 563 neb žalobu 
ve smyslu §§ 82 a 83 zák čl. XIX11907), u jiných zase jsme 
konstatovali, že :záleží jen na existenci, nikoli i na obsahu 
tohoto r'O:zhodnutí (srov. na pr. žalobu podle 5. odst. § 5. zák. 
Č. 329/21). Z toho plyne, že je možno rozlišovat i prakticky 
existenci praeventivního rO'zhodnutí od jeho obsahu. Vzpo
mene me-li pak také, že- 2. bOld § 180 mluví jen o »jinéffi 
úre-dním -fÍzení«, jež ·»musí predcházet« procesu, čímž . na
značuje, že klade duraz na existenci, nikoli na obsah roz-· 
hodnutí, musíme konkludovat, že principieiní je lhostejnost 
obsahu a že v ;zása·de je s hlediska 2. bodu § 180 rozhodna. 
jen existence praeventivního rozhodnutí. Možno tedy tvrdit 
i dokazovat na jedné strane jen existenci (ž e bylo rozhod-· 
nuto), na druhé pak jen obsah (j a k bylo rozhodnuto). 
Když však je tato llložnost dána, když dále se v 2. bode· 
§ 180 praví, že jiné úrední rízení ))nlusí« 'prá-cesu predcházet, 
a konečne když podle 3. odst. § 180 je soud povinen 'z úradu 
dbáti prekážky 2. bodu § 180, nemáme jiného východiska 
leč záver, že v :zásade mu'sí ža16bce nejen tvrdit, ale i do:-· 
kázat, že se príslušné praeventivní rízení konalo a že v neln 
bylo také vydáno právoplatné rozhodnutí. Jen výjimečne, 
t. j. tam, kde zákon činí porad práva podle 2. bodu § 180: 
prípustný pod podmínkou, že toto rozhodnutí musí míti ta
ké určitý obsah, musí žalobce také dokázat tento obsah,. 
chce-li se vyhnout zastavení sporu pro prekážku 2. bodu 
§ 180. Jinak stačí s pľocesního hlediska pouhé tvrzení ob-, 
sahu a jeho dukaz je potrebný jen pro vecné rOlzhodnutL 

Dr. Otakar S o 111 111 e ľ : 

Autonomie vysokých škol a služebnÍ' 
pomer vysokoškolských profesorít,!t 
Br.zy po prevratu, ješte od revolučního národního shro

máždení, dostalo se v zák. č. 79/1919 úpravy otázkám shrnu
tým pod název ,))služehnÍ' p'omer učitelu vysokoškolských«. 
Ve skutečnosti obsahujeiákon více: Nornluje ve trech od~ 
deleních ustanovení všeobecná (§ 1- 4), rád disciplinární (§ 
5- 19 a dání do výslužby resp. odnetí veniae .legendi pro ne
Izpusobilost (§ 20 a , 21). Mezi ' obecnými ustanoveními stojí 
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11a prvém míste úprava postupu pfi jmenování vysokoškol
ského profesora: profesoT muže býti jmenován jen k ná
vrhu ve,tšiny profesorského sboru nebo jeho kvalifikované 
minority (dve peHny všech členu sboru). Na ustanovení 
toto myslí se hlavne, mluví-li se dnes o autonomii vysokých 
škol. Bylo sice již v origanisačním zákone universitním č. 
·63 r. z. z r. 1873 vysloveno, že profesorský sbor Iná prá vo 
· činiti ministerstvu návrhy na obs~zení p'rofeS'oru. ·Dosah to
.hoto . ustanovení mohl však býti sporný, a tep'rve od r. 1919 
lze nepochybne jmenovací návrh považovati jako subjek
tivní právo fakulty resp. vysoké školy. Ustanovení takové 
·dává fakultám do rukou značnou moc a váže současne ruce 
ministerstvu školství i vláde" jež nen'luže doporučiti presi
·dentu republiky k j menování toho, pro koho se nevyslo~ila 
vetšina nebo aspoň kvalifikovaná minorita sbdru. N ásledek 
-toho je, neustoupí-li v prípadu konfliktu ani jeden ani dru
hý jmenovací činitel, že stolice sebe duležitejší muže zustati 

· po léta neobsazena. V této podobe jest také postavení na
:šich fakult a vysokých škol ojedinelé. Bývá sice i v jiných 
.zemích, majících státní university, návrh fakulty pro obsa
zení stolice požadován a Izpravidla i respektován, spolupu-

· sobení fakulty nenívšak, pokud vím, nikde nezbytnou pod
mínkou j menovacího aktu. 

'V diskusích, jichž predmetem se v poslední dobe stalo 
· práve toto ustanovení Izákona z r. 19191

), byla nejednou vy
'~slovena obava, že by zrušení navrhovacího práva fakult 0-

tevrelo vysoké školy vlivum politickým, pToti nimž dosa
"vadní t. zv. autonomie je prý nejsilnejší závorou. Myslí se 
-tím na pr. nebezpečí, že by se vysoké školy staly zaopatro
vacím ústavem politických invalidu, ale i jiné, hOTší prípady. 
Nelze popríti, že se takové pokusy staly, a že tam, kde se 
fakulta chtela tomu uhrániti, nalezla nejúčinnejší Izbraň ve 
.své autonomii. Z obavy pred takovými 'zjevy jsou nekterí 
prívrženci dosavadního rádu ochotni akceptovati i rúzné 
»stíny autonomie«, plynoucí 'z práva navrhovacího, a to i 
když obor jest určován momenty politickými. Máme-li býti 
spravedlivi, nemužeme tvrditi, že by se dosavadního uspo
rádání vecí byla vysokoškolská jmenování zcela prosta vli
,-u politických. Ani dnes nejsou brány vysokých škol za
vreny politickým invalidun'l, na kolik si dovedou získati ma-

· joritu ve sboru. Čím slabší kvaHHkace, tím vetší bývá. ne
kdy snaha dodati jí punc rádne pľ'ovedenou habilitací nebo 
návrhem sboru. Ku podivu se takové veci nekdy datí, a to 
nejen pomocí majority, nýbrž jednomyslne. Jsou to však 
ojedinelé vlivy vykonané, tolerované nebo moderované sbo-
'ry profesorskými, což se nezdá tak nebezpečné, jako vlivy 
·s · hora, kde, jak je z jiných prípadu známo, je tendence po .... 

1) Srov. na pr, Nové Čechy, roč. XIX. str. 104 ns. 
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· suz'Ovati jmenování ves k r z politicky, čímž by ovšem mohl 
býti vážne ohrožen nej vyšší pHkaz vysokých škol, který 
lnusí jíti i nad zájem politických stran, svoboda bádání a 
vyuč'Ování. 

Je patrno, že takovými úvahami nelze dojíti k žádným 
koncum. Vytvohti ovzduší prosté vší politiky je dnes ne
možno i na vysoké škole. Musili bychom vysoké školy zru
šiti a nahraditi je na jedné strane badatelsk)ymi ústavy, na 
druhé odbornými školami pro výchovu verejných zamest
nancu. Podobné radikální stanovisko zaujímají na pr. ne
kteH v otázce bezplatných profesur. Jsou proti této insti-

· tuci v jakékoliv podobe, protože se obávají, že by sami se 
neubránili jmenováním požadovaným kruhy politickými 
nebo i jen úrednickými, kterýžt'O nátlak je tím neodolatel
nej ší, čím menší požadavky by se na bezplatné profesury 
kladly. V tábore odporcu be:zplatných profesur bylo však 
vidéti i ty, kdož nepokryte pfLznávali, že se hojí konkuren
ce bezplatných profesoru pro své prednášky. Pri bezplatné 

-pľ'ofesufe lze kone'čne bez škody instituce vysokých škol 
zaujmouti stanovisko negativní a Hci, ať ty bezplatné pro
fesury radeji nejsou. Pfi obsaJzení stolice však takto postu
povati nelze, a tu se pak muže objeviti skutečné nebezpečí 
pro bádání a vyučování: lidé, ktefí se kry jí autonomií poja
t'Ou jako právo rOIZlhodovati '»)jak chce«, nerozpakují se fe-

o drovati na vysokou školu své politické prátele a současne 
· se hrání vším možným zpúsobem te'ln, kdož j sou j im ne
pohodlní nebo nepfíj elnní, a t'O vesmeš bez náležitého zre
tele na kvaHfikaci. I když to jsou zjevy ojedinelé, nejsou 
proto méne bolestné, neboť Iz:pravidla se tak znešvaŤí stolice 

-na celou lidskou 'generaci. -

Pro určitý počet systemizovaných stolic doporučovalo 
by se snad proto vytvohti jmenovací postup, zajištený 

: pred všemi vedlejšími vlivy a -zaručující . obsa'zení takové 
-stolice nejschopnejším kandidátem. Tu pak musíme pfipV-
stiti, že situace ministra ško1ství, který by chtel provádeti 

· cHevedomou politiku jmenovací, diktovanoú jen a jen zre
tely vécnými, nebyla by za nynejší právní úpravy ' jmeno

-vání vysokoškolských profesoru nijak snadná. Ba lze vy
sloviti podiv, kterak se mohlo poštestiti uzákonení navrho
vacíilo prúva fakult. 

Osnova zákona č. 79/1919 nebyla dílem vládním, nýbrž 
vyšla z dílny pražského ústfedního spolku učitelu -vys'Oko
školských a obsahovala proto samozrejme maximáiní pra-
· gFam, na j ehož vytýčení mely vliv j iste reminescence na po
m~ry v Rakousku, kde jsme meli jedinou universitu a kde 

. všechno naše počínání bylo diktováno krajní neduverou 
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nejen k vláde, ale i k jiným orlgánum státním .. 2) Bylo by [lut
no nahlédnauti do zákulisí jak tehdejšího ministerstva škol
ství, tak príslušného výboru národního shromáždení, aby 
se vysvetlila, proč osnova se stala tak snadno zákonem. ač 
bylo již od puvodu mnohým jasno, že s ní nelze . vystačiti 
na úkoly, jež s!tátní správu v abaru vysokého školství če-
kaly. I \ 

Projevilo se to velmi záhy pfi kanstituavání našich no
vých dvou ulÍ.iversit. Za platnost~ zákona Č. '19/1919 bylo tu 
postupováno tak, že ministerstva školství pfipravovalo jme
nování na podklade vota adbarných komisí, jmenovaných 
minis..trem školstvi (Brna) nebo· na podklade vata Clzí vyso
ké školy {Bratislava). S tím se jakž takž vystačila, dokud 
šlo jen o čerpání nových sil ze zásob pražské university. 
Jakmile se však nové vysaké škaly kanstituovaly a vznikala 
otázka prechodu z jedné university na druhou, ukázala se 
nedostatečnost úpravy, jež težisko jmenování prenesla na 
vysoké škaly. Vysoké škaly byly by si musily býti vedomy 
v každém prípadu jmenování své odpovednosti nejen za 
sebe, ale i za celkoyý rozvoj vysokého škalství. Krátké de- · 
jiny našeho vysokéha školství ukazují, že tu na vysoké ško-
ly je kladen úkol veln1i nesnadný. . ' 

Zajín1avým zpusobem projevila se určitá neduvera ke 
sborum profesorským již raku 1920. Mám na mysli § 4 odst. 
2. vl. nar. Č. 35 z r. 1920, jímž luelo býti aspoú částečne: če
leno nesnázím, vZl11ikajícím následkem adporu vysokých 
škol proti návratu vysokých státních úredníku, vzatých 
z rad vysokaškalských profesoru, na vysokau šk'Olu. Pfij al
li profesor na pr. místo sekčníha šéfa, pokládala se zato, že 
se tím V1Z'dal profesury. Byl-li by se chtél vrátiti na vysokou 

. školu, byla k tomu treba navého j menovacího návrhu sba
ru. Ministerstvo školství mohlo však podle cit. § 4· po sly
šení profesorského sboru svoliti k tamu, aby takový pro
fesor podržel svuj úrad prOifesarský, takže byl pak pfi event. 
návratu na vysokou škalu na sbaru nezávislý. Není nahodi
lé, že tu môže ministerstvo razhodnouti nikoli k n á vrh u 
profesor8kého SbOfU, nýbrž jen ' pa jeho s l y š e n í. Obje
vuje se tak velmi záhy v našich normách reakce na autono
n1ii sboru. 

Za zcela jiných kautel muže vláda pfikročiti k odstra
. není profesara trvale nezpusobilého pro telesné nebo dušev

ní vady vykonávati úrad. Nezbytnou podmínkou toho fe 
n á vrh nejméne dvou tretin plného pačtu členu sbaru.Je 

2) Neduvery té nezustal ušetfen po zkušenostech s Kohnovým univer
sitním odkazem .ani rakouský správní soud. Tím snad lze vysvet1iti usta
novení § 7 odst. 2 zák. Č. 79/1919 o omezeI).é pfípustnosti stížnosti k nejv. 
správnímu soudu do rozhodnutí vrchní disciplinární komise. 
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patrno, že pOlner neschopného profesora ke sh-oru se hod
notí jinak, než pomer profesora schopného. 

Kritice ' 'neušla ani jiná ustanovení zákona č. 79/1919. V, 
nálezu nejv. správního soudu lZ 24. X. 1922 Č. 15040 (Bohu
slav 1596)3) bylo vytknuto, že zákon, ač nese ná-zev o »slu
žebním pomeru učitelu 'vysokoškolských«, týká se jen sta
tusových o prá v n e n í vysokoškolských profesoru a po
nechal ' povinnostní stránku zcela lnimo upravu zákonnou. 
Co se pak tkne práva disciplinárního, byl odňat ústrední 
správe státní všechen i nepľímý vliv na jediný prostredek 
právní, jímž lze rea:govati na neplnení povinností služeb
ních. 'Bylo, pfi t'om pľímo rečeno, že »de lege ferenda lze 
uvažovati, zda-li nebyla tu snad žádoucí rovnováha mezi 
zájmy jedné, byť velice významné skupiny služebn'íku stá
tu ponekud porušena na új,mu státního zájmu«. 

Určitým zpusobem, vysokoškolské autonomii nepľízni
vým, zasáhľ do osobních vecí profesoru zákon platový 
svým známým" § 58, podle nčhož muže býti výjimečne po
voleno zvlášte vynikajícím profesorum zvýšení služného »po 
slyšení Iz.vláštní komise vysokých škol«. Ponevadž tu však 

' šlO' O' výhodu; jíž se profesorum mohlo po pľípade dostati, 
snesly vysoké školy tento zásah celkern klidne. 

To jiste nebude lze hei o osnove, kterou práve minister
stvo školství rozesIalo k reforme zákona Č . 79/1919, v níž se 
mení jak dosavadní postup jmenovací, tak postavení profe
soru, a koriguje se i Hzení disciplinární. Nedutklivosti vySQ
kých škol po té stránce nelze se diviti. Zvykli jSlne si videti 

' v zákonu Č. 79/1919 velikou chartu svých svobod a z'dá se 
,nám, že i sebe lépe mínená :zmena tohoto zákona nám mll
že jen ublíŽiti. Než nelze trvale zavírati oči pred určitými 
zjevy našeho vysokého ško1ství, které by v budoucnosti 
mohly ohroziti jeho rozvoj. Byl by to optimismus pacienta, 
který pfi diagnose vážné , choroby se uteší tím, že »jinak« je 
zdráv. Proto však bych ' nechtel akceptovati osnovu lnini
sterstva školství bez výhrad. Mám proti ní své námitky. 
Ve'c vyžaduje diskuse,4) a mužeme byt ministerstvu do jisté 
míry i vde!čni, že nám nyní i ono poskytuje k tomu príleži
tost.' Ne-Ize- však zamlčeti, že je té príležitosti trochu víc, 
než milo. Osnova mela býti podrob ena odborné revisi. Mno-
há její ustanovení jsou technicky velmi nedokonalá. Bohu
žel i celkový její duch, inspirovaný pomíjejícími a- zcela 
ojedinelými zjevy , našeho vysokého šk:olství, stojí v pľí

,krém rozporu s úctou, s níž se jinak vedečtí , .pracovníci 
setkávají i tehdy, když ve'zmou na sebe povinnosti státní
ho úradu. 

3) Srv. Há cha ve Vestníku-ministerstva vnitra 1923. 
4) Stv. moji brožuru Strach z diskuse , Nov'ý pfíspevek k autonomii 

vysokých škol. VPraze 1935. 

'516 

Poznámk~ 
pu a otázky i 
fesoru. 

K tomu ~ 
chce doplniti 

Návrhy n 
býti čineluy I 
který schval~ 
voli ti, aby ná 
vrhu jest po 
které ministr 
vhodni pro 
dati, aby p 
nosti určí vl 

Jestliže p 
vrh nepredIo 
vrhu na j 
vyžádati po 
škol, kteľí j 
Komise tato 
odborníku j' 
tretinu členu 
vati profes 
sloviia vetšÍJl1 
potrebný 
vládní naríz 

se v osnove 
ru«, nýbrž 
Hce, Izvlášte 
stolice a ne j 
pak ihned v 
melo pamato 
fesorem 
sorem rá 

Dosav 
ten, že je 
sován urči 
by bylo a 
'notlivé p 
stupu jest, že 
kterou školu , 
lého oboru., 
vývoj vední 



lOd-

~. V 
)hu- ' 
·slu
sta
po-

nou. 
~dní 
~dek 
žeb-

lze 
nezi 
stá-

.znt
:ový 
po
»po 

však 
tati. 

;ter
ž se 
'Ofe
yso
tdeti 
á se 
míl
:ými 
Losti 
~nta, 
:« je 
rJ.ini
ttky. 
jisté 
leži-
víc, 

1.no
ohu
:cela 
pfí

rníci 
átní-

rlOmii 

Poznámky moje budou s~ týkati jen jmenov~dho - postu
pu a otázky služebních povinností vysoko,školských pro
fesoru. 

K tomu konci uvedu pi'edein o~dstavce, jimiž osn'Ova 
chce doplniti § l zákona č. 79/1919: 

Návrhy na jmenování profesoru vysokých škol mohou 
býti čineny :z.pravidla jen na základe verejného konkursu,. 
který schv~luje ministr školství. Tento muže výjimečne po
voliti, aby návrh byl učinem bez ľozeps ciní konkursu. V ná
vrhu jest podati o' všech žadatelích i o jiných odbornících,.
které ministr školství označil, posudek, 'zda jsou schopni a 
vhodni pro obsazovanou stolici. l\1inistr školství mU-že žá
dati, aby prO'fesorský sbor navrhl více kandidátu. Podrob
nosti určí vládní na1rízení. 

Jestliže profesorský sbor byv k , tomu ope:Íne vyzván ná
vrh nepredloží a prútah neospravedlní nebo vzejdou-li o ná
vrhu na j menování pochy bnosti, muže si ministr školství 
vyžádati posudek komise odborných profesoTu vysokých 
škol, ktefí jsou povinni členství prijn10Uti a je vyk'onávati. 
Komise tato muže býti po prípade doplnena -z vynikajících 
odborníku jiných, jichž počet však nesmí prekročiti jednu 
tretinu členu komise. President republiky muže pak jmeno
vati profesorem vysoké školy uchazeče, pro kterého se vy
slovila vetšÍll1a komise odborníku, i když se proň nevyslovil 
potrebný počet členu profesorského sboru. Podrobnosti určí 
vládní naHzení. 

A) J men o v a cíp o s tup. Stylisace zákona mela by 
poskytnouti všemožné záruky, proti nebezpečí, že by o jme
nování vysokoškolského profesora rozhodovaly jiné zretele 
než pfísne vecné .. Dlužno se proto vyhnouti všem výrazun"l 
nepresným a pfíliš obecným. Dorporučoval bych proto, aby 
se v osnove nemluvilo o »návrzích na jmenování profeso
ru«, nýbrž pľímo o návrhu na ohsazení systemisované sto
lice, Izvlášte když, jak se zdá, osnova má na mysli obsazení 
stolice a ne jen proste jmenování pro'Íesora. Ovšem dlužno 
pak ihned v této souvislosti pO'znamenati, že se v osnove
luelo pamatovati i na ten prípad, je-li stolice obsazena pro
fesorem ' mimorádným a jedná se -o jeho j n1enOvání profe
sore-m rádným. V takovém pfípadé nebude konkursu treba. 

Dosavadní stav systemisace na' vysokých školách jest 
ten, že je pro každo~ fakultu resp. vysokoú školu systemi
sován určitý počet rádných a mimorádných prO'fesur, aniž 
by bylo autoŕitativne stanovério, pro 'který obor jsou jed
notlivé profesury vyhraženy. Jedin:óu ' vy-hodou -toh'Oto. po
stupu j.est, že lze v rámci .celk9'!"éh6 počtu profesut, pro tu 
kterou školu , syst~misov,a~ých, 'vyl1o-yeti ·potrebe nove vznik
lého oboTu. Ta:kové zjé.vy jsou vš~k pomer'ri,e ľídké, nebof 
"ývoj vední ch oborÍt d~je' se velmi l?onen~hlu .. Této ~i~o-
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Ťádné potrebe bylo by lze vyhoveti, když by pro všechny 
vysoké školy byl systen1isován určitý počet profesur bez 
označení oboru ' jako reserva pro nepredvídané potreby. 
Dnes tuto reservu tvorí prOlfesury všechny, a následkem to
ho jest, že se jn1enovací návrhy činí podle dočasné kon
junktury a nikoli podle skutečné vyučovací potreby té které 
fakulty. Tím zpusobem lze dnes na vysokých školách pro
vádeti jmenování ad personam, jinak platovým zákonem 
vyloučená. Dochá!zí tak k značným presunum. v sestavení 
jednotlivých sborô a k jednostrannému vytvárení mocných 
skupin. Tvorí se p.aralelní stolice pro obory n1éne význam
né, kdežto dôležité obory se nechají proste neobsazeny. To 
by bylo vyloučeno, když by byly opet systemisovány jed
notlivé stolice. Dále by v tOll1 byla záruka, že jmenovací ná
vrhy budou rádne oduvodneny a že nemôže být tak snadno 
protlačen na prO'fesuru libovolný kandidát bez náležité kva
lifikace. 

Predpisuje-li osnova pro obsa'Zení stolice jako pravidel
TI.ou podmínku k'Onkurs, lze s tím souhlasiti. V 'z;ákone by 
'však n1elo býti rečeno, kdo dává ke konkursu iniciativu, 
zda sbor nebo n1inisterstvo, po prípa,de má-li být kOlfikurs 
vypsán automaticky, určitý čas po uprázdnení stolice. Prá
vo navrhovati osoby, které nežádaly, dával sboru již výnos 
z r. 1848 'o· obsa.zování uprázdnených stolic. Osnova i tu má 
·mezeru. 

Podle osnovy lnôže si ministr škO'lství vyžádati posudek 
komise odborných profesorú vysokých škol, jež muže býti 
,event. doplnena z vynikajících odbO'rníkú jiných, jichž po
čet však nesmí prekročiti jednu tretinu členu kOlnise, a to 
tehdy, když profesorský sbor na opetovné vyzvá,ní nepred-
10ží návrh a prútah neospravedlní, nebo vzejdou-li o návrhu 
na jmenování pochybnosti. 

Existence takové komise by byla nepochybne zpôsobilá 
'k tomu paralysovati rúzné vadydosavadního fÍzení. Otázka 
je však, 'Zda v . té podobe, v jaké navrhuje zfÍ'zení a pôsob
IlOSt komise osnova, by komise splnila, co dlužno na ní po
žadovati. Osnova patrne predpokládá, že komisi jmenuje 
lninistr školství. Již tím by byla dána značná odvislost ko
mise, 'Zvlášť u členu komise, vzatých z odborníku mimo vy
soké školy. Nic by zajisté neprekáželo, aby takový odbor
ník, když by služebne podléhal ministru škoiství, neóbdr
žel od ministra záva:zlné instrukce. Nejasné je dále, o čem 
:se má komise vyj ádfiti. Posudek sboru má se týkati jak 
'schopnosti, tak vhodnosti kandidáta pro obsazovanou sto
.lici. Má s,e komise vyjádfiti též o obojím, či jen o schop-
nosti kandidáta? Co pak značí obrat »vzej dou-li o návrhu 
na jmenování pochybnosti«, v kterémžto pfÍpade muže do
jíti ke zfÍzení komise? Jsou to pochybnosti o schopnosti 
:kandidátove, nebo též o jeho vhodnosti? U koho pak mají 
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tyto pochybn'Osti vzejíti, v n1.inorite sboru, nebo snad u jiné 
fakulty, nebo u ministra, či u vlády nebo u presidenta re
publiky? 

Komise mela by býti konstituována takovým zpusobem, 
aby byla nezávislá j ak na ministerstvu tak na prQlfesorském 
sboru fakulty na níž se stolice obsazuje. Snad by byl'O mož
no vytvoriti 'za techto kautel komisi s t á lou (-analogickou 
komisi podle § 58 plat. zák.), jež by teprve v prípadu po
chybností sestavila k'Omisi s pec i e l II í. Bylo by nejlépe 
již v zákone vysloviti, jak má býti specieiní komise sesta
vena. Sestavení by se mohlo díti na pr. alespoň 'z části auto
·maticky. Pojem 'Oboru a príbuzného obQlru na vysokých 
školách je zejména na pude rigorosních rádu dosti vyhra
nen. Bylo by na pr. možno stanoviti, že komise má býti peti
členná, že ji tvorí všich:ni nominální profesori oboru, o je
hož obsazení se jedná, pokud neprísluší k vysoké škole, na 
níž se stolice obsazuje a pokud nejsou pojati do konkursu. 
Další členové by se doplnili z oboľ1~ nejbližších a tu pak na 
prvém míste 'z fakulty, jejíž stolice se obsa'zuje. Bylo-li by 
treba povolati odborníka mimo vysoké školy, učinila by tak 
sama komise volbou a j en v prípade, že by se komise ne
dodla, by rozhodl ministr šk'Olství. Komise stálá by nelfun
govala jen tehdy, '»vzejdou-li pochybnosti«, nýbrž vždy 
v každém prípade ohsazení stolice, takže pochybnosti, ve
doucí k návrhu odlišnému, 'Od sboru by vzešly jen u ní. Její 
posudek by se mohl týkati jen schopnosti a každým .zpuso
belU by posudek komise musil býti dán profesorskému sbo
ru k vyjádrení. 

Každý tak'ový pOIkus o formulaci je vysaJzen námitkám. 
J de tu o prulom do autonomie sb'Oru, neboť i kdyby se po
darilo presne stanoviti kompetenci komise a zajistiti ji pred 
vlivy zvenčí, preci jen t'O bude orgán, který umo'žňuje mi
nistru jmenování bez vota shoru .. Snad by 'Se prolz'atím vy
stačil-o 's tím, aby návrh mohl býti v prípade pochybností 
na zákla,de vota komise vrácen sboTu k ' novému projed
nání. 

.B) S l u ž e b ní p'O V inn 'O s tip r o f e s OTU. Osnova 
operuje s pojmy »služební povinnosti« »služba«, »'povinnosti 
úradu«, '»služební nafÍ'zení« a vytýkánekteré povinnosti pro
fesoru, jež však z valné části prímo se »službo'll« nesQIuvisí. 
Je známo, že pojem 1»'Služebních PQlvinností« vysokoškol
ských profesoru je velmi neurčitý a težko vymelzitelný, ze
jména v pomeru k obecným povinnostem jiných státních 
zaméstnancu. 5

) Nesnáz je dána tím, že nej vyšším príkazem 
vys'Okoškolského učitele je sVQlboda bádání a učení. Práve 
z toho duvodu je rozhodování o porušení služebních povin-

5) Srv. k tomu Kottgen, Deutsch~s Universitätsrecht 1933 zvl. str. 96 
ns. a 104 ns. 
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ností pro:fesoru dáno do rukou orgánu vytvoreného z neli:á
vislých mužu ve,dy. 

Osnova však váže na porušení služebních povinností pfí
mo a bez výroku príslušného disciplinárního or1gánu určité 
sankce, a to velmi drastické. Jde tu zejména o dva prípady. 
Predevším se stanoví, že vzdaluje-li se profesor vysokých 
škol o své újme déle než tri dny služby, aniž prokáže dosta
tečný omluvný duvod, pozbývá na dobu neospravedlnené 
neprítomnosti bez újmy své disciplinární 'odpovednosti 
svých služebních príjmu. Vzdálení se »služby« jest pojem 
príliš vágní. Snad tanulo osnove. na mysli stanovení resi
denční povinnosti, ale i pak by sankce byla nerpŤime'rená~ 
zejména když se počítá s možností omluvy, o níž by patrne. 
rozhodovala administrativní v'rchnost. Celé ustanovení by 
tak mohlo sloužiti k šikánám a je stavu vysokoškolských 
profesoru málo dustojné. 

Totéž však dlužno ríd i o dalším ustanovení osnovy, po-~ 
dIe nehož profesori neschopní vykonávati svúj úrad (nikoH 
»službu vubec«) mohou býti preloženi administrativní cestou 
na jinou vysokou školu, nebo do jiného . oboru státní služ
by, po prípade pak n"JIohu býti i pensionováni, to vše bez 
.Hzení obdobného ľí!zení disciplinárnímu, jež jedine by lllO

hlo poskytnouti dostatečnou záruku proti zneužití tohoto. 
ustanovení. Vzpomínáme tu restrikčního zákona a vestigia. 
terrent. 

Jestliže se snad nek-dy v praxi vyskytly prípady, jež da-o 
ly podnet k temto ustanovením, tedy žárďné administrativni 
obtíže nevyváží škody, které by mohly vysokým školám na
stati z techto norem. Tato ustanovení by mela zmi'zeti z. 
osnovy bez diskuse. 

Nechtel jsem vyčerpati všech otázek, k nimž osnova za-o 
dává podnet. VedIe základních vecí, o nichž jsem tu pojed
nal, jeví se mi však méne ·duležitými. IV celku lze S'ouhlasiti 
s novou úpravou práva disciplinárního, a'ž snad na ustano
vení, že disciplinární žalobce nemusí býti vzat z rad vyso
koškolských profesoru. Disciplinární žalobce má hájiti ne
j en zachování povinností úredních, ale i čest a vážnost sta-
vovskou a mel by býti proto vždy vysokoškolským učite-
lem. Zbytečné jest ustanovení, že má býti povinen upo
slechnouti pfíkazu ministra školství. Komise disciplinárnf 
i tak se muže usnésti na zastavení rízení nebo odkázání ve
ci k ústnímu líčení, ať \Zní návrh žalobcuv jakkoliv. 

. :" ~.. , 
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