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Nebezpečný návrh zákona. 
Ca"eal1t oons,UJles, ne quid' res 

p.ub:ica áetrimenti . ca:p<iJat 

Příslušníci všech vrstev 'nas ich, utisklOv,áni Ipersekucí válečnou, dOJ11 .~t 
i z.a lrranicemi pe,,:nlě \něnli 'Při ;p-řdstavlě naší .budouCÍ samo,statnost i, 
že vybuduje se stát, který uvniťř i za hranicemu zastoupený svým i 
n,ejiep!Š ími muži , bude repres entov,ati ve . stavovských a sod:íJ,ních ,r e
formlt Ir \'zo r demokratismu. Vskutku budovélJ!·o se v našem státrě 'ro 
hi'Storickém př'evr atu 1918 iQd základu a mťla býti zřÍz,ena společná 
z :~Jd.ad:l1a spohtijJir.áce "š·ech. Avšak brzy, bohuž,eJ, stranick é živly zne-
ldi\'Še hes~ a: rovnosti a volnosti a ke škodě ce~ku způsobily " našem 

z ÚJ";:.onod'árst,, í převrat - kter é:ho sioe niJ-\:do neviděl - za to s'p'ÍŠ e 
pocítil - .a cítí .až ,dosud. -

Nedávno způsobIl wzruch nánh 'posl.ance Buří.\'ala v,e státn<ězřize
neckém výhonl; n.ámět návrhu p'řija.la ,část na'§Í veřejnosti ze stranických 
d<ú"odú odmítavě, č.ást zase jej schvalovala, poU'ze menšina návrh! zá 
kD'n.a \ 'Iě cnlť kriHslOvala. Chci s,e 'Proto Ip'řipojiti k posl,éze u vedeným 
a p i trati z hlJediska objektivní,hlo IpD odstraněJlí vad návrhu a n a 
~ tíniti nov(oL\. stylis'aci návrh'u všem stavum VyhOVl.ljíd. 

N.ámět zák'O'na znÍ.: "Umbžniti vš,eohecný postu:p' quaJifiJwvaných 
s třeď'Oškolským \"zd,ělá'nÍ.m do úřadů vyžadlljicích' eruáici vys-olw- neb 
odb<Yrno'Školskol t. ce 

Kardjnál:ní chybOu. uzákoně,nÍ tohoto po,žadavku by bylo, žJe jes t 
"yjmut z komp;l,exu příští ref.ormy oe~é naší státní: správy, }ednak 
nezaručuje svou g.enera]isaC'Í o:dhorník,ům SI theoretkkými studiemi úči t1 -
n ého-up1 atll,ění se v z·oďpov.ědných úřade:h. Vada Izák-onného '~1ávrhu 
spočívá, na Jeho všeobecnosti, 'poněva,dz jí .ltžije se niko1i: t.ěmi, _kdo l 
po absodvov,ání. sU,ednÍ školy .a 'po d}lo,uh-olet.é pozdějši pTaxi v tom 
kteréTI1 odhor,-_l, maji plný nárok, aby dosáh.H \" některých úřadech 
s)'stemisovaného místa p'ro os'oby s vy~okoško.:ským \~zdlěláníJ11, nýbr ž 
těmi (a bud e ji ch v'ětšina), kteří budou dosazováni, clo zodpovědných 
úř.adi'l pOIHtich.rými stranami a hudDu pak pracovati po.n'ejvíce z vd<ě~
no sti pro sv é 'protektory, zatím 00 zájmy ceJ,oistátnÍ utrpí \'1ětši škodll 
než do'sud . zvJ.á,ště uváŽÍ-li s'e, kdo se bude zajímati 'O to, aby s ·~ 
\"ys oko- neb oďbonlOš kolsky vzdě1 al, \'Í-li. že ye s V,ém pozd ějším 'samo
statném pu"o!:inÍ sta.ne se l1 'edDcen<ěným oproti mnoha p,ochy bným \ 'e'j
či.n ,~.m; 'Po studd,u 15- 2o.!etém hyl .by Dez zaměstnáa1í, úměrn é dJ.ouholet .. ~ 
práci sturuji1Í. T.akovým z'působe-m nesm1 býti dnes řešeno mohutn é 
demokratické h.es:'o "A (!11 -e ľ i k a n i s m u SCl, dokud nep'.fo\'ede se :0 .:1 
základu r<eform:a všech škoJ, dokud naše střed,1Í šk,oJy nebudou obs .1 -
hov:ati fundamenty látky vysDkošk()~sk,é i odb().rnoško,~·ské! 

AVšak }est :n.ezbyt11'ostí, aby v dollhě p'ř ,echodnl él~ kdy' se jeví 'V úřadech 
t.itnÍch, samospráv11ých IJ veřejných ;J1Jeciostatek o,dhorně-theoreticky 

yzdiěl.a:ných, b)"la zál{o'l1,eri1 stanovena speci.áwně: pouze možno'st, ab)" 
ti, kdož po :ab:soa.utD:r1U střední. ško'ly jsou quaJJfikov,á,ni dlouhoJetou 
úspěšno,u Plľ.aXÍ, mohUi této výhody použíti v tiQm smeru, že po 5:0 -
ženi iheoretické! zkoušk!'A ·před komi:sí~ .jmenovanou vl,idou, by D}li 
d:o'p0ľ'!.{.óe'ni j'ako ka11'diJd.áti vyšší. hodnostní třídy pr,es1d,entu " republiky 
a byli tímto pŤÍ\tTIlO jme-nováni. Zkouška ' Qjr mlě!la olDsahovati .znal·ost 
těch ',p-ř,edmHŮ. kter,é ' žádá místo Ipetenta_ Takto, se ods:traní proza
tím.nÍ nedDstatek lidí s theordickým vzdJěl, á'n~m v ,některých úřadech; 
prozatímní Ip'roto, .p,oněvadž dnes j-e$t'ě musí každý doh<ÍJněti svá, ne 
yill.nlě. dlouholdou v,átlkou zanedbaná stud~a odborná, a mín~m ::. 1i Ine-
kter,é Úřady, chci vyjmouti je z komplexu úřélJdiŮ, k jej.ichž dosa,ženÍ 

a vedení nutně třeba pře-dblěž,ného theoretického vzdělání. 
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Bud.e-li se tímto 'J1ieb podobným návrhem ře3iti 'Onen sta\''Dvský 
z:ikon. Ipotom nebDjím se. že utrpí správa státní pohr,omu, aniž nastane 
rc\'nivolSt mez1 stř,edJoškoilsky ,a vY $:okošlwJsky, vzdékmými, a \',Hínl , 
ic taJk stM s'p,rav,ed[ih~ěJ JSle 'D,dmení těm, kteří z pollLtických lneb nábo
ženských důvodů 'P'ř,ed,časn~~ za .rakolU,sKééry opustit1i dráhu theore
t ic.:k<ého studia a ve svém ,povol~ní dl-ouho~etou .praxÍ získali dů\',ě r~' 
svých' 'př,edshv'ených, kteří jim svěř'DvaH ,často prace, k jejichž prove
dení nutno by~o lp'řed,evšÍm předhěžné theoreti.cké erudice. 

Ci má, takto vešker,é nemožnosti .připouštějící zákonn ý návrh, hý ti 
je'l 'ex,perimentem, a ·neoos\'édčí-J.i sc, má býti suspendm'á n, respekHve 
j~ klO vš,echny tákO:'lY naše z a krátk o '"'1o v,eHsován ? J en ahy: .'neb yl 
tak'Dvý zákon ~pokusem nebezpečným, z něhQž by \'zešl'o PO'f ane111 In ;: -
\'y:é,čitdné :PI[.Q, vnttřnÍ .organisaci sb,tu.! . 

Z obavy. ž,e flozhodu~Í o stylisad zmÍu,e-ného záko·na pouze záj'l11\' 
nčkterý ch nstev 'po Litických a .niko~\ zájmy oe1k.u, uznáno byLo ,11.1 

anketní schiŮz, i spréÍJvnfho výboru ;po.lku č'es. práv,niků " Všehrd" a so
c.i Slní komi,s'e, za účasti Jeho spektabřJ'ity p. prof. Dr a lioľY ,a p. odbl. 
rady dra SOtlnlmra, ahy s'Plodlek náš zasla,l kategorický pro-test mmiste.r
s~\'lům šklOdství a vnitra , .'p.resi:diu N3.rod.ního shr'omáždénJ.\, a kanc-eláři 
presidenta Depubliky :proti ,toJl1Utonávrhu zakona, pOln,ěvadž může hýti 
í' ť " en }enom v rámci 'l=~ozdiěj 'š í celko v.é reformy s tátní admimistratíivy. 

}e1ilm.l mlu;slm,e t'edy včasnými .n ámitkami, ne iQp:ozcL~J1ými Ires'olu
cemi varovati ZIOdpovědnIÉ kruhy zákonodárné, aby se !neukvapovaly ře
še ,lÍm n áJprav sociáJ.!1iě, stavovských a U1,ezp'Ůsohily tak nevražÍ\~ost .růz
ný ch vrst,ev, jsmle vdlěič'ni" ž,e o,né. a.nkety se súčastn'hli, jako zkuš ,.::hnL 
r crdci, též zástu'pd prof,esorského sboru prá\rnické fakult)', a ,odch.1-
ze~i Z!e schůlIe jistě s v,ědomím, že jest třeba v 'budoucnosti , aby Ipro
fcso,rsk.é: koJ'eg.i.um SPOlllflČ,HOU rukou se studentstvem v 1!O,dohných obz
k ,~ch Ipraoova,llO, 6ehož si v~ichni Ipřejeme, 

S:potl1ečně se vynasnažíme, abycho:m tp:ůsol::-i!'] \'e ..... prosp,ěch vše ch~ 
at-y nebyli absolventi vysokých a odborných školl 'nuceni, nenalezlluvš·;: 
i.'z,líÍlní \"e vilastním domově, representovati nár,od v cizil1e, zatím co 
\'fiÍtřní správa hy1la Iby v otěžích nequaI.t:fikovaných a pracujícÍ\ch tpro 
i il lerless t,ěch, .. jichž lpomocí se t.ěImto dostadO výhod. . 

Akoentu.i~eme Ipwoto , že ien zák-ol1 sociá.ln,ě spravedl,ivý zajistí zá
klad s'pokojtenosti a 'haempnil práoe \'~Ie~h ve veř~inétrn životě .... kten~ž t{) 
z ilaky jsou nezbytné: 'PľiO pozk\',ět a blahdbyt ,česko'SillQ\lIenské repubhky. 
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\'úbec vš,echny o[biQ.ry spol~le6enského žiyota, musí mítL právo jeJiné, 
na cel,ém území 'státním stejn,i. Nehledé k tomu, že dvojí pl~ávo ,uďržuje 
nebezpečný se'ParaHsm:us, veďe 'to i, k rŮz.nýmohtížím .:praktickým. 
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práci sj-ednocovací. Než ipotř.eba denního. ži,\'ota vynucuje si již nyní 
r i'l.zné: zásahy 00 p~·atného, řádu Iprávního, a tak vidjme. že vydávljí 
se . zikolny, j'ež mají již povahu unifika·ční .}est známo, že 'každ:é 
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