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Letcišm~m
č tvrtý l'očnrík,

rokem otvírá brněns.ká právhická f.élikulta SVŮJ
6mž Zaihajuje svůj plný pfiOYOZ: budou tu za,psáJnY
jii všechny čtyři r,o!čn~ky. Již v příští'm ,p odzimu budO'u proh:l,a š'ováni doktory posLuchači její, kteří zde vys.tudov,a h .oId' počátku
aniž pO'žÍlv,ali něj ,akých v'Ojens1kých ú,lev. Tu jeSlt 'phrozeno ,Sle
o,hlédnouti , srovnati n'Y'nější stav s,e z'éličátky a přehlédnouti, co
vylkonáno a ,co dosud schází.
'
'.'
.
BylOl-Ji v tomrtlo časopis'e as,i .právě před folk em na'p 's áno, ' že
ve svých ' za:čátcich byt.a naše fajkiUMaJ vyJbavena velmi skrolVně r
může,me dnes bo'h užel jen konstatovati, ze po této s,t ,r án,c e 'po
třech letech trvání nebylo mnoiho zis!ká!1lo, není-lil ,s nad dnešní
stav dokonce horší Inež na z'aJčátk,u . T.aJk · co se 'ty,če místtl1oQ1srtí: f,akulta nedo5tal~ ani o místnost více, nejen, že' se tísní sL
t ále v těchže
několika místnostech alumnátu, élile je nucena z nich poskyto!V'alti
jednu posluchárnu stejně ,málo ' závl iděníhodné fakultě ďuchOl
vědne . *) TaJk 'i CD se týče učitdského ,sboru, který byl rozholjněln
dvéina docenty (dr. Lo,,;eristein a dr. Stránský), ztratil však
zv ěčnělého docenta dlr a ' M . K .élJšpárka, télJkže zůsrtává stále ' řalda
ObOrLl neobsazenýah. ,Vzdáváme se 'l1\aděje, ' že ' budou c\bsa:zeny
sila:mi ze sboru fa&ulity praJžské ~lle néLdito máme, do'j~m,
'pr,aJžislká
fakulta nám ony ,p rofesory, kteří k nám býlii Jmenovánj,; n~d:ala,
nýbrž jen Plljčila. JVly,si1Írn tu p.i-úlev,š í'm ná s,t ále o~če,kávaJt1lOu ztrátu
pr,ofesora dra J. "K ' a II Cl. bá, tak ' olblíbeného, situdentstvem' i veřejností bnněnskou, čestneho člena Č. A . S. »Právník«, který S'C'
tak krásně z a:p sal hrněnskému dor·Qlstu právni,c:kému za.llOiž ení,m
podpůrnéhO. fondu »BTáf«: a prací v něJrn. .l\. co se knilho:v en
t)T Če; tu ,mož'n o jen poukáz,éLti na vleklé jednání ' o pi-evzetí zemské
kníhoivr iy ·státem,**) na zapadnutí riávr!1u na převezení b-!oilll:oucké
knihovny d.o Brna a na byroluatické pn'lta:hy a obtíž'e při doplňo;
véÍJní knihovny· seminární. - Vše to ds'tátně souvisí s ' nyněj-ší
spořiv;olŮ tend~ricí státní 'Slprávy, jistě chvá'lyhodinou, ale ne st,ejně
vhodnou na vš~ch políi~h, kde se , p.~Qlv~'dí. •. ...
., _
.

že

*) Není ' mi známo, bude-li tomu tak ' i v tomto ' zimním semestru .
**) Viz' ó · tom tlánek d'r a E ť1 g 1 i šev' 'odpoledních Lidových N 0vinách dne 13. září »Univ ersita bez universitní knihovny«,

1

2

Jest až l<:u IPoidlivu, že za tak nepříznivých podmmle.k neu:padl
dušeVlní ruch f,a:kulty v po uhé živ Olření, n~o'Palk že po této stránce
vykonáno mnoho. Jest známo, že brn ěnská fakulta práv01ůdká ,stah
s,e .přimo pHkladem OIhni1ska kullt urní decen tra,l'i sa.ce, taik zdravé
v našich dosud mallOlm:ěsts1ký'ch p,oměrech, neb oť umožňuje kOIn~
kurell1Jci na polí,ch, kde ,dolSlud u nás by:la neznáma . Než nechci z,de
pře:hlíž' eti c1osa:V1a-dní védeckou 6innost brněnské právnické fakUi~ty, to Ipřenechám péru povolanějšímu . Zm'í nÍlm s,e Ipo~U1ze iO' jediné
ot á z.ce, při níž jest poltie:bí sOlul činll1osti nejen shor u pro,f esorsk ého,
nýbr,ž velko u měroiu il Ipos'luchalčstv a, otázce pro naš i faU<uHu
v elm,i naléhavé a ·důa'ežjté.
'P ro každou universitu jest důležátým problémem vytvořiti
si urórto u tra d i ·c i. Obyčejně mielm á slo.vol trad.ioe vábného 'Zvuk u. Bývá považován:a za s\Oluhrnný název sbírky r ozmanitých
p ředsudků, pr,olt i niimiž nutno vlaJstně bojov,a ti, jejichž zladlO1vávání pokládá s.e z,a známku ,nedcYstaťku s,a!mo's tatné inďirviduaJity .
Ne taJk v ž'Í'VlOltě tlll1li,v ersit. Univetrsitn~ traďi,c, e vYis tihuje v hl-avních
rysech ce:Iikolv ý smé r výohovy vědecké i kulturně-slociální, narzna;čuje názo1
ry panující v priOfe'soirskéml s/b oru i stude:nts'tv'u, zvláště však, vykonávajk v:Iliv na tvoříd 's.e char a:kter posluchačův ,
vtiskuje svůj ráz ,c elým gener~dm mladé i/nteligence a tOl
pov,a žuji za její m.llejvětší výlzna)lTI . - Univ,e rsitní tradke není
ovšem něco zcel,a mbovoll ného. Ve své IPlOi c1sta:tě }est ur:čována před
p olklaJdy danými V1šeobecnolU školskou výchovou., na níž zla se !pů
sobí hoslpo:dář,siké, poEtické a nároidme-kU'lturní mocenské vlivy.
Z tOlho :pJ'y ne, že je výtv:or:em del'ší dJolby. Avš~k - .co se týče
strá01\ky slt udentské 'sloučinosti při její tvorbě - k,a,ž,dá studentská generace zŮistavuje na ní sto:py svojí činndslti, pHplél1dně nečin
n osti.
Jedním zásla'dním r )lís,e m lišiti se však bude tra,d ice dnešních
universit o:d tradic gelll/erad pře!dváJ1l ečných. Nebude v ohl e ď u
p o 1.i ti c k é :m ta:k jednotná a ujaSlněná, ha mysJím, že po stránce
p o:litkk'é jí vůhec nebude. Je to :phro'rze01é dnes, v době yšeobecné
n eu,jas' něn!dsiti, ná;zlOiI1oivého. ch a:olsu , v dlobě, k t erá nás staví před
hotolv é slk,utečn1olSlilÍ" od Initchž nemá;m'e d'osťa:tečného' ddlstupu olprolťi
klidné dólbě \p[-ed:válečné, kldy celé .geOlera1ce vy~t~čil'Y s jedinou
ideou: os'v,OIbození nár:o.da - .spojenio u s 'p roti'klerikální pokf1oikovo stí - tak Is.i.lnolU, že přehlluši1:a olslt atní prOlb!'é my. - Alte Ipřes
všechny rozldi1y názorové zdá ·se, že i dnes zů's:tane moment pO~
Htkký v traldlic'i dnešních unilv ersit. TéiJk j,a ko v Německu j SOlU
unive'rs.i,t y . ha!štalm,i reakce, budou u nás vžoy balš\ta\ml dlem!Ol1n1a,,d e. Nevím, není-li nebezpečí, alb y s'e nesta'1:y též baštami národnOlstn~ho ŠOIy'i ni,s!mu. Bylo by 'si Ip'řáti, aby právě život universitní
vnesl ldio :po1ti tického živolta! nalš í ' i.ntdigenoe ,zás~du stHz,l:ivols.ti ,a
sl11;ášenl!iv:olslfi, umění nélllézti on u tak ne's:na'din'o u střední cestu mezi
lp ěním na vla'slt ním poElt ickém kredlu a úplno:u k omprom Í'snols tí
hraJni,č~cí na lhostejnost a bezzása\db v:ost.
V dobré tradici, odpoiví.dající požaldavkům doby, ·m á universita Ipevnou záštitu před vážn3Tm nebezpečím, jemuž je vystavelt1la
v ysoká ško,}a zcela mlialdá. Ovzduší universitní tradid prbsycené
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pretvorrovah se v a;ka:demilc kého občana. A v tDm, ze ne;větší část
s,tudentÍl phcháJzí na vysoké skolly bez přechodU' 'Z pros.tředí 's ltře
daškol's kého spočívá 111ebe,zpe:čí nejen pro Jednotlivé pOs,ludhače ,
nýbrž předev'ším pro vys,oilmšiktO'}ské s,n udentstv,o jako celek. »N ebez peč í st ř ed O' š ik o 1 s k é'h O' du 'c h a «, jak bych je nazv,aJ" je na starých universitách paraly,so~váno právě tou students kou tradicí, mladé vy,s oké ško.ly jlso u mu vyclány úplně bez .ochran y. V old)VilsJbsti~ k niž je Isrt:udent vedell1l na středních šlk olách,
p ralmení 'se práv ě nejedna ne:pěkná vla'stn,ost~ která od1Domu.j.e
studentsiký žli vot vÍlhec, nejvíce v,ša:k 'V jehO! mlad}'oh středisdch.
N e,sa,mostatno:s,t , l11iepodniikavOlst, nedo statek Ik'r:itiky k vnějšílm'
vlivům ,a j.ejí ,nadbytek do vl,als,t nkh ř,a:d, :úzký dkruh zájmů a mailý
rGlZhJed v kalždlém obolru - to Sli př,ináší ,m ladý akademik ze s,třední
škio1y a není s.na,d no tolhotO! dědictví :se zhols!titi. Tyto vlla!s tn osmi
jsou Ipalk vnlÍ,třními pHčill1lattnlÍ sttagnciJce' studentského živ,ota, jaik
Ji vidime dnes, ač tak mnohlO problémů volá a láká mla,dou il111teligenci k účasti, .při! 'Siv ém řešeni.
Bo j prolt i středOlškoláckému duchu jest nejaktualnějším b.orde,m pro gr,aJmu ťěch k.o'l,e,gů, kteří snaží ,se v1t~SlknoUlt fakultnímu
živ6tu jill1&, vyšší 'r áz než zájem .p.o u.z 'e o zkoušky a ples.y. A
tí.mto bojem blíiží ·Sle k ,ildeálu m:oderní tradic,e Ulniversitní, která
pr-o ,nás v Brně je dán ai ta\k é -oISIObním a metodickÝtm relieferri
muže, jehož jméno univerlslÍta nese.
PraJcovala-li genera,ce studentů jsoucích ,dnes v pos1ledlnim
roce s.vého unive:rsit:ní-ho studia, v tolm,ťo smiěru, (j tO{lll nechci
souditi. Jsem daJlte(k toho, abyah ji p-ols'll/zOIV,al nebo snad doklOuce
ó d!sulzorv:al. Jest si však .přáti, a'b y v řadách IPolsilUiohačs;tv,a byllO
jasno ;s:t ran úkolů :ffiode1rního 's tudenta al alb y byJy za ja'sný;m
cílem voleny pr,avé cesty.

Ověřování

parlamentních voleb
sondnictvÍ.
Zdeněk

Q

volební

Peška (Praha).

Ukolem této staJti jest načrtnouti zplls0rb 'r ozhodování o p['avopllatnosti vdlletb, teJdy předevšÍ'm t. zv. verifika'ci man.dátů. Ře
šení s:oud~í ochral1ly ,alkt~vního práva v,o;l,ebního hude zmíněno
jen ,m~ImOlchoďem. T~m méně neslp'Clldá diOl rámce této stati do!daJteč
né zbaveJní \m~n\diátu pro nev-01i,t elno:st poz,dtěji nCllstalóu . úpraNa
Jeho }e řízena většinbu odhšný,mi principy právnímQ i politickýmli
- nejde při ní ji!ž v první řClidě o Izás,a dní řešení poměru viQ!l:iče
a posl:a'11,ce.
V 'UOiv: cwěkém :Pla,r.lla Jmentarismu bylo původně ověřování mandátů Ipř' ikázál1\o pa'da: m , entům samotným, pokud šlo o: sněmolVny
V1olené. Zejména pa-rlament anglický vykonáv,a'l volební juri'Sdlilkci
autondm;ně 'olel dlo b Stua['to.v,cll. Tento. ZlpŮSO-D byl odůvodněn pO'1*

