
k subjektivních náležitostí 

z nepatrných počátků, po
Te f~rancii a Německu, do-

J edině subjektivní náleži
wovala pro svou nejasnost 
a trestního měla býti za
lnání osnovy oné ovšem 
wna trestního, aby otázku 
. se o.chrany patentní, ne-

Jde tu o z á k o n z 27. 
přikázána min. veřejných 

5 Sb. z. a n., jímž platnost 
wensko. a z á k o n z 30. 
Ltnost zákona rozšířena na 
bylo zrušeno.. Pouze skut

TI rozšířena i na plípady, 
.tentu respektive jeho při-
1, resp. značku spisovou, . 
úřadu projednává, trestání 
:anoven pokutou od 50 do 

on ten zmiňuje, bude jed-

·aně vynálezů dlužno pn-
10huže1 nikterak nedá říci, 
byla teprve c í s. pat e n-
zastaralá ustanovení platí 

::my. Vzorkem či modelem 
ům. výrobků, dle něhož se 
lní a živnostenské komory 
vání (§ 2) po dobu 3 let 
(§ 2). V zorek nesmí býti 
'. Vzorek . může býti ode
k zapsání do rejstříku se 
:. domněnka, že prvý při
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výrobků. Kdo má věc na 

vědomost (»wissentlich«) 
.a z r. 1897. Trestnější jest 
stal od dělníka i zřízence 
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3. Trest spočívá v peněžité pokutě od 25 · do 500 zlatých, která 
v případě nedo.bytnosti může býti změněna ve vězení. Při zpětnosti 
se sazba zdvojnásobuje, při třetím opakování jest vedle peněžité po
kuty uložiti trest včzenÍ od týdne do třech měsÍCŮ. Tresty ty nevylu-

. čuií použíti p ř ísnějších ustanovení všeobecného trestního zákona. 
Zároveň má se v rozsudku vysloviti na propadnutí nástrojů a 

. prostředků k zásahu sloužících a na náhradu škody dle všeoh. zásad. 
Zabavené předměty zásahu zústanou uschovány u úřadů až do uplynutí 
IhMy, po kterou oprávnění trvá, pokud nemohly býti přeměněny, neb 
nedošlo ke zvláštní úmluvě mezi stranami, též uveřejnění rozsudku 
může úřad naříditi. 

4. Rízení přísluší politickým úradům I. instance jako úřadům živ
nostenským, které na žúdost poškozeného mohou provésti zajišťovací 
o.patření ve formě zabavení pr:edmětu a prostředků ku zásahu. Aby 
však i obviněný byl chráněn proti neoprávněn}-m nárokům, může úřad 
žadati záruku za bezdůvodné napadení resp. dokáže-li se, že žaloba 
byla svévolná i peněžitou pokutu do. 300 zlat}Tch,při čemž nárok na 
dostiučinění zústává vyhrazen. 

Pozdější zákony nezměnily těchto ustanovení. Míním tím c í s. 
pat e n t z 23. k vět na 1865 Č. 35 ř. z., z á k o n ze 27. č e r v na 
1908 Č. 123 L z., jímž agenda, týkající sej vzorků, přikázána min. 
veř. prací a po. převratu z á k o rl 24. č e rve n c e 1919 Č. 469 S b. 
z. a 11., jímž ustanovení toto zrušeno a agenda vrácena min. obchodu. 

Od obyčejných vzorků ()Geschmackmuster«) jest lišiti t. zv. vzorky 
užitné (ůebrauchsmuster«) jimiž se poskytuje ochrana výrobcům 
předmětú a nářadí sloužících k pracovnímu či užitnému účelu. Vzorek 
obyčejný nechrání výrobků, hodících se pro svou formu k užívání ji
nému, než zevně patrnému, ježto. jím poskytuje se ochrana jen vnější 
formě, uiko1iv ale jejímu technickému účinku. Povaha vzorků užitných 
se blíží povaze vynálezů : Ovšem většinou jde tu o ryze praktické 
opatření, které odborníkovi není ničím novým, avšak prakticky je
ště použito nebylo. Bylo by velmi škodlivým, že Rakousko zákona na 
ochranu vzorků užitných nemělo. Nutnost úpravy poznáváme, uvědo
míme-li si, že r. 1910 proti 10.208 patentům a 12.241 vzorkům v Ra- . 
kousku mělo Německo přihlášeno 45.209 patentů, 54.580 užitných vzor
ků a 221.991 obyčejných vzorků. 

Připojením řIlučínska k Československu stala se otázka ta ožeha
vou. Prozatímní úpi'ayu poskytl z á k o n z 30. Č e r v n a 1922 Č. 252 
Sb. z. a n., jimiž pro. Hlučínsko byl něm. zákon z 1 . června 1891 o užit
ných vzorcích ponechán v platnosti, pokud jde o vzorky do doby při
pojení přihlášené. Jediná změna nastala v tom, že trestní řízení svě
řeno řádným soudům. No.v}Y užitný vzorek nemůže býti vůbec při-
hlášen. - (Dokončeni přlště.) 

z P R 1\ ly. 
K 60. narozeninám prof. MiřičkY. Prof. Miřička dovršuje 2. prosince 

t .. 1". svode šedesátiny. Mezník to jistě významný, neboť ti'ebaže ve věku 
tom dílo životní nelze zpravidla pokládati za skončeno ( což v n ašem 
případě lze Hci jistě s plným oprávněním, - dává přece hranice tato 
vhodnou příležitost nn.stíniti vědecký profil osoby, jež se dožila' věku 
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měřeného číslem jubilejním. Není zajisté pochyby, že charakteristické 
rysy vědecké individuality ve věku onom jsou definitivně vyhraněny. 

Prof. Miřička přichází na universitu po dlouhé praktické činnosti 
a habl1ituje se 1'. 1900 na základě spisu: »Jst die mi1ithische Strafgerichts
barkeit auf Militúdelikte einzuschranken?« Z a krátko· vychází potom 
jeho čelný spis »0 formách trestné viny a jich úpravě zákonné (1902) «, ' 
který ve vydání německém došel opráJvněného uznáni i za hranIcemi 
Řada j eho článků a pojednání vyšla hlavně v »Právníku «, pak ve Sbor
níku 3. v časopisech cizojazyčných. 

J e uznanou zkušeností literárních hi s t o·riků, že již v díl ech mládí 
patrny jsou zárodky toho, čím spisovatel jednou nejplatněji přispěje 
k ru/~Y oji svého ob.oru; proto nejplatněji, že práce toho způsobu odpo
vída nejlép e jeho individuálr.ím sklonům, jež jsou patrny v k aždém 
projevu. 

Kdo sleduje literární prOjevy prof. Miřičky, tomu bude patrno asi 
jedno : že autor se zvl áš tní láskou pěstuje úvahy de lege ferenda, a to 
i kd yž vykládá právo platné : zákon je mu podnětem, aby jednak šel zpět 
po stopách »úmyslu zákonoldárce«, jednak aby vyložil, jak a proč toto či 
ono ustanovení by mělo jinak bý ti formulováno. Zvýš ený zřetel k otáz·· 
kám politiky zákonodárné vyznačuje i učitelskou činno s t jubilantovu. 
A tak se pra,vé pole j eho činnosti a jeho vědecké individualitě otevírá 
zřízením samostatného československého státu. kdy se prof. Miřička 
stává duší nového trestního zákonodárství, specielně zákona na ochranu 
republiky a hlavně mistrné osnovy čsl. trestního zákona, jejíž význam se 
jistě neomezí jen na hranice našeho státu a která vnáší do našeho práva 
realisaci moderních t e.nní. 

Proto neuprou uznání a obdivu .i ivotní práci prof. Miřičky -
která vedla k výsledkům tak pozo'ruhodným a sociálně prospěšným -
ani ti, kdo budujíce na jiných metodických předpokladech než k nimž 
se prof. Miřička v literární praxi hlási, tř eba jich soustavně n evyslovil , 
pojímají úkol právní vědy šíře n ež úvahy de lege ferenda, těžiště její 
jinam kladouce, nebo kdo dokonce úvahy tyto nestaví právní vědě ÚKO
lem. V uplatněn í individuality je rozumné omt:.zení jiných možností 
blahodárné, je-li vedeno správným sebepoznáním zaručujícím , že postup, 
jenž byl z'Vo,len, povede k výsledkům nejzdárnějším. 

Konečně v neposlední řadě je nutno vzpomenouti práce prof. lvT.i
i'íčky na poli sociálním, podepřené studiemi vědeckými, hlavně v oboru 
soudnictví nad mládeží a o skvělé jeho činnosti učitelské , známé i po 
stránce metodické, jíž dn es vděčně vzpomíná n esčetná řa,da českých 
pravníků. xy. 

První doktor právnické fakulty Masarykovy university v Brně, Dne 
14. li stopadu povýšen byl na doktora první absolvent právnické fakulty 
brněnské, jenž ztrávil n a zdejší fakultě plné čtyi'-i studijní roky, aniž se 
mu dostalo nějakých válečných výhod . Byl jím k ol. Z. N e u b a u e " 
predseda naši brněnské redakční rady. 

Obřad vymykal se nejen svým slavtnostním rázem, ale i svojí srdeř:
no stí z rámce obvyklých promocí, jak jsme zvyklí je vídati. Jeho Spect. 
děkan právnické fakulty prof. Dr Baxa zdůraznil ve svém proslovu, že 
tato promoce povznáší se nad b ěžný ráz tím, že se uděluje hodnost 
doktora p r áv prvnímu posluchači zdejší fakulty, jenž n a ní od počálku 
vystudoval a neměl nějakých vál eč1').ých úlev, nad to pak první dokto
rand složil všechna rigorolSa s prospěchem výtečným. Jeho Magnificence 
rektor Masarykovy university prof. Dr V\Teyr ve své odpovědi opětně 
vyzvedl význam prováděné promoce, jíž dosahuje akademické hodl~Ú'sti 
první ' plnocenný odchovanec naší fakulty, a dále příznivě ocenil vědeckou 
ČilalOSt promovaného posluch ače . Promoční akt provedl prof. Dr V acek. 
V děkovné odpovědi zdttraznil 'Dr N eubauer. že generace posluchačstva, 
jíž je představitelem, snažila se položiti základy pro vybudování tra -.:licc 
nové fakulty, zvláště po stránce upřímného a úzkého vztahu k přednáše
jícím professorÍlm, na něž bez rozdílu budou jich posluchači vždy hrdi . 

Jeho v)Tznamná, procí 
sk em veikého počtu 
b l ahopřál promovan 
brn~nské redakční rad 

Dr. N eubauerem 
z nejvýznačněj š íc h t 
ni] se akti'vně spolk 
nClU prací o vybudo 
pi-eds edou byl od p o v 
pe.! i získ alo jeho im 
zvuk. J eho publik~ v 
prací uvádím jen č 
(Dů\'oa platnosti 
nou př edóá§ku odru 
notě v CC l vnu min. 

Státní rozpočet 
poslanecké sněmovně 
na ľok T9:LLj. jsou rozp 
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(na rok 1923 čistkou 
činí t edy 603,000.000 
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schodku. Je jasné, že 
př i způsobilo zvýšené h 
státi finanční správu 

Ke smlouvě o 
jSlllP. pi: inesli zprávu 
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kdy čsl. koruna počala 
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bylo již vyneseno m 
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v J ugoslavii vykonate 
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venské kOľuny, na 
vozců, aby se tyto 
ohledu na kurs kor 
jako právnicky neudrž 
žili se nalézti něj aké 
dalšího úspěšného 

Nový návrh 
dosavadp~ho zákona o 
since a ministerstvo f 
tohoto zákona. Nová 
v těchto daních dOlbře 
to daně přechodné, 
nám naj ednou osno 
raději říkat »odstavuj 
~bbau ?), nýbrž kdct se 



:é pochyby, že charakteristické 
jsou definitivně vyhraněny . 

u po dlouhé praktické činnosti 
st die miIitarische Strafgerichts
n?\!: Za krátko' vychází potom 
a jich úpravě zákonné (1902)C:, ' 
něného uznání i za hramcemi 
' ně v »Frávníku «, pak ve Sbor-

listo'riků, že již v dílech mládí 
el jednou nejplatněji přispěje 
, že práce toho zpiisobu odpo
" jež jsou patrny v každém 

Miřičky, tomu bude patrno asi 
je úvahy de lege ferenda, a to 
I podnětem , aby jednak šel zpět 

aby vyložil, jak a proč toto či 
110váno. Zvýšený zřetel k otáz·· 
učitelskou činnost jubilantovu. 
.0 vědecké individualitě otevírá 
I státu. kdy se prof. Miřička 
rí, specielně zákona na ochranu 
estního zákona, jejíž význam se 

a která vnáší do našeho práva 

lvotní práci prof. Miřičky -
Ilým a sociálně prospěšným -
vch předpokladech než k nimž 
:řeba jich soustavně nevyslovil, 
ly de lege ferenda, těžiště její 

tyto nestaví právní vědě ÚKO
mé omé.zení jiných možností 
znáním zaručujícím, že postup 
:jzdárnějším. . ' 
) vzpomenouti práce prof. :Mi
mi vědeckými, hlavně v oboru 
činnosti učitelské, známé i po 
)míná nesčetn;Í i·alda českých 

xy. 

lrykovy university v Brně. Dne 
'ní absolvent právnické fakulty 
lné čtyři studijní roky, aniž se 
Byl jím kol. Z. N e u b a u e i:', 

)stním rázem, ale i svojí srdeč
J.e zvyklí je vídati. Jeho Spect. 
:důraznil ve svém proslovu, že 
z tím, že se uděluje hodnost 
:akulty, jenž na ní od počátku 
úlev, nad to pak první dokto-
1 výtečným . Jeho Magnificence 
VVeyr ve své odpovědi opětnč 
dosahuje akademické hodlw'sti 
a dále příznivě ocenil vědeckou 
lÍ akt provedl prof. Dr V ct cek 
uer. že generace posluchačstva , 
áklady pro vybudování tra-:licc 
o a úzkého vztahu k přednáše
dou jich posluchači vždy hrdi , 

75 

Jeho v)Tznamná, procítěně přednesená řeč byla přijata bouřlivým potl~
skem veikého počtu kolegů, mezi posluchačstvem přítomných. V závěrtl 
blahopřál promovanému kolegovi jménem Č. A. S. »Právník« a jménem 
L rněnské redakční rady kol. Tusch er. 

Dr. N eubauei-em odchází do praktického života právnického jeden 
z nejvýznačnějších typů mladé generace brněnského' právnictva. Súčast
nil se akhvně spolkového života, kde největších zásluh si získal neúnav
n(IU prací o vybudování brnčnské redakční rady časopisu »Všehrd«, jejíž 
předsedou byl od počátku. Nade vše se věnoval vědeck~ činnosti a na tomto 
pe,!i získalo jeho jméno pi-es poměrné mládí (nar. 2. srpna 1901) sliLný 
zvuk. Jeho publikační činnost ve »Všehrdu« je známa, z ostatních jeho 
prací uvádím jen články ve IV. roč. Časopisu pro pd.vní a státní vědu 
(Dii\'ua platnosti zákona, Englišů/V Horno economicus) a do:sud nevyda
nou pi-ednášku o druzích hodnocení, již konal v pražské Filosofické Jed-
notě v C. Cl vnu min. roku. K _ Koukal. 

Státní rozpočet českos10venské republiky na rok 1924. Vláda podala 
poslanecké sněmovně návrh finančního zákona, v němž celkové výdaje 
na rok 1924 jsou rozpočteny částko/U 16,994,000.000 Kč; v roce 1922 do
sábly st.atl11 výdaje v)-še 19,812,000.000 Kč, v r. 1923 pak 19,371,000.000 Kč , 
takže snížení výdajů je dosti významné. Vedle toho jest ovšem připočisti 
k výdaJúm také t. zv. rozpočet investiční, jehož výše na rok 1924 Je 
urč~l1a částko,u 2,220,000.000 Ke (na rok 1923 byl 3,000,000.000 Kč). Oče
kávdjlé státní pi-íjrny jsou v rozpočtu uvedeny částkou 16,391,000.000 Kč 
(na rok 1923 čistkou 18,812,000.000 Kč). Schodek rozpočtu bez investic ' 
činí tedy 6°3,000.000 Kč, což jest ° 44,000.000 Kč 'více, než roku loňskébo , 
Phpoetel1le-li však také investiční rozpočet, v němž jsou vlastně uvedena 
mimoiádná vydání, pak dostaneme velmi značnou cifru. skutečného 
schodk.u. Je jasné, že naše státní hospodál-ství se ještě ani zdaleka ne
přizpůsobilo zvýšené hodnotě koruny a že toto nutné přizpůsobení Jude 
státi finanční správu státní ještě mnoho námahy. -íl<. 

Ke smlouvě o právní pomoci s krá!1ovstvím SHS. V předešlém čísle 
jsm~ pi inesli zprávu o právní úmluvě s královstvím SHS, která byla 
podepsá1Ja letos na jaře v Bělehradě a která nyní má býti ratifikována. 
V ]ugus lavii však zatím není k ratifikaci této smlouvy mnoho chuti, ~ak 
se Zjistilo při říjnovém zájezdu čsl. průmyslníků. obchodníkú a zemědělci! 
do Jugoslavie. Hlavní závadou jsou četné nevyřízené pohledávky z doby, 
kdy čsl. koruna počala prudce stoupati. Tehdy ' zůstalo nezaplaceno dosti 
mnoho československých dodávek do Jugoslavie; o těchto pohledávkách 
bylo již vyneseno mnoho československých rozsudků, a jakmile by Júgo
slavie smlouvu o prálvní pomoci ratifikovala, byly by tyto rozsudky 
v Jugoslavii vykonatelné, což by způsobilo u leckterých jihoslovanských 
obchodníků při nynějším kursovém rozdílu mezi československou koru
nou a dinarem skuteonou pohromu. Jihoslované proto žádají, aby se. dříve 
určilo mezistátní smlouvou, v jakém kursu budou přepolčteny českoslo
venské koruny, na něž rozsudky znějí. PožadélJV'ek československých vý
vozců , aby se tyto pohledávky platily v českoslolvenských korunách bez 
ohledu na kurs koruny v době ujednání smlouvy, odmítají Jihoslované 
jako právnicky neudržitelný. Bylo by jistě žádoucí, aby naši vývozci sna
žili se nalézt i nějaké východisko pro Jihoslovany přijatelné už v zájmu 
d alšího úspěšného vývoje našich obchodních styků s nimi . -ík. 

Nový návrh zákona o dani z obratu a dani přepychové. Platnost 
dos av adního zákona o dani z obratu a dani přepychové se skončí 3L pro
since a ministerstvo financí si pospíšilo s vydáním nové vládní osnovy 
t ohoto zákona. Nová osnova je dokladem, že ministerstvu financí se 
v těchto daních dOlbře zalíbilo. Ačkoli bylo vždy zdůrazňováno, že jsou 
to daně přechodné , které se budou postupně »odbourávati c: , dostává se 
nám najednou osnovy, kde se vúbec nic »neodbourává« (nemělO! by se 
raději říkat »odstavuje e:, aby to bylo docela pi-esně podle německého 
~bbau?) , nýbrž kde se obě daně vlastně nově upravují a zvlášť podezřelá 
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je okolnost, že platnost nového zákona už ' n e n í č a s o v ě o mez e n a. 
Nahlédneme-li do rozpOtčtu, najdeme ovšem vysvětlení dosti snadno; vý- ' 
nos daně . z obratu a daně přepychové se odhaduje na r8k 1924 částkou 
1,594,050.300 Kč - to jesťvýnos rovnající se výnosu všech spotřebních 
daní do,hromady. Je to jedna sed min a všech příjmů ministerstva fi
nanci vůbec. 

Snahu. ministerstva financí po zabezpečení státních příjmů lze sice 
vítati, ale jen tehdy, hledí-li se při tom k zásadě »sunt certi denique 
fines «. A provádí-li se u nás zlevňovaci akce v důsledku vzestupu česko
slovenské koruny, vyzývá-li !Vláda všechna výrobní odvětví ke zlevnění, 
pak se vyjímá velmi divně osnova zákona, kterou se dOtsavadni daň 
z obratu u některých zemědělských produktů, jako na pi'. u masa a 
mouky, zvyšuje z dosavadního 1% na 2%! Ministerstvo sice ujišťuje v dů
vodové zprávě, že toto zvýšen.í je nepatrné a že ho spotřebitelé taki-ka 
ani nepocítí, avšak jeto přece jen těžké porušení zásady deflační poli
tiky. Se stanoviska spoti-ebitelského je také velmi povážlivé zdanění do
vozu; GOVO,Z se . sice obecně nezdaií.uje, avšak osnova zmocňuje vládu, 
aby t:lařízením ustanovila zdanění dovozu v těch případech, kdy domád 
výroba nemůže v tuzemsku soutěžit s cizí proto, že cizí soutěž je ve 
výhodě o daň z obratu. O vhodnosti této konstrukce lze iistě vážně po
chybovati. Osnova konečně snižuje daň přepychovou na 8% (dosud 10 
až 12%), avšak toto snížení je vyváženo podstatným rozšířením seznamu 
přepychorvých předmětů, z nichž se daň má vybírati a zrušením některých 
dosavadních úlev. Podle nového seznamu přepychových předmětů má 
bý·ti přepychem na př. kartáček na zuby, pokud není dřev'ěný', podobně 
také i m i ta ce slonoviny, perleti a pod. je přepychem, dále jsou přepy
chem navštívenky, svatební oznámení a vůbec všecka společenská ozná
mení . kromě úmrtních, rybičky voleji, hračky a pod. Přepychových po
ložek v seznamu je celkem 204, při čemž v některých položkách je více 
druhů zboží. -ík. 

Úprava hospodaření ve státních podnicích. Ministerstvo financí vy
pracovalo návrh vládního nařízení o provedení zákona ze dne 18. pro
since 1922 č. 404. Sb. z. a n. o úpravě hospodaření ve státních závodech, 
ústa"ech a zai-ízeních, jež pi'evahOtu nemají plniti úkoly správní. Osnova 
byla zaslána k posudku hospodářským odborným korporacím a kritika 
návrhu, ať už vycházela z Poradního sboru pro otázky hospodářské nebo 
z obchodních a živnOtstenských komor, nebo kcnečně z Ústředního Svazu 
českosl()lvenských průmyslníků, nebyla právě příznivá a jistě právem, 
neboť o zamýšleném o. b c hod ním vedení státních podniků, které měl 
na mysli citovaný zákon, podává osnova taková ustanovení. že lze skoro 
říci, že nové ob c hod n í vedení státních podniků bylo by vlastně ještě 
ú ř e dně j š í, než bylo dosud. Za podniky spravované podle zásad ob
chodního hospodai-ení se podle § 1. osnovy nařízení prohlašují státní 
báií.ské a hutní závody, státní lesy a statky. školní zemědělské závody 
v Uhřiněvsi a v Libverdě, státní lázně, brněnská zbroiovka. vo,ienská 
továrna na létadla, státní tiskárny v Praze, Žatci, Bratislavě, Košicích 
a Užhorodě, tiskárna ministerstva národní obrany, československá tisková 
kancelář, úřední noviny v Praze a v Bratislavě, tabáková režie, státní 
loterie, státní mincovna v Kremnici, bankovní úřad ministerstva financí, 
československé státní dráhy a československé pošty. ,Pro tyto podniky, 
jistě povahy velmi různé, má se upraviti hospodaření podle stejných zá
'sad, vytčených ve zmíněném nai-ízení, pouze pro bank()lvní úřad má se 
vydati nařízení zvláštní a snad také pro správu železnic. Správa pošt a 
telegr afů je ovšem už upravena staršími předpisy. 

Vrchní vedení podniku přísluší podle osnovy ústřednímu Madu, do 
jehož oboru podnik náleží; tento ústřední Mad vykonává jeho správu ::a 
účasti správní komise. Přímé hospodářské, technické a správní vedení 
podniku obstarává řediteiství . 
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ním úřadě (t. j. ministerstvu) a skládá se ze .')-5 členů. Předsedu a jeho 
zástupce ustanovuje příslušný ministr z ú ř e dni c t v a s'V'ého oboru, rov
něž polovinu přísedících jmenuje tento ministr ze svého ú ř e dni c t V cl. 
Druhou polov,ici a jejich zástupce jmenuje ministr financí z ú ř e dní k II 
min:sterstva financí. Jme n o van í čl e n 'o v é m o h o u být i kdy
k o 1 i o d vol á n i a n a hra žen i j i n Ý m i. 

K platnému usnesení správní komise jest třeba přítomnosti pře~.
sedy a dvou pi-ísedících (jednoho z pi-íslušného odboru a j ednoho z mI
nisterstva financí) a s o u h I a s u vše c h pří tom n Ý c h č len ů. 
Vyskytne-li se různost mínění, vyhradí se rozhodnutí o věci odbornéi:nu 
ministrovi a ministrovi financí; nedohodnou-Ii se tito dva ministři , dú 
8 dnů, rozhodne o věci ministerská rada. 

Tato osnova by tedy znamenala zřízení jedné ,další instance k pro
jednávání kompetenčních sporů mezi ministerstvy. Pravomoc ř editelství 
není sice tak spoutána, jako je tomu u · správní komise, a'však ředitele a 
jejich zástupce lze také po slyšení správní komise kdykoli odvolati, takže 
podle této osnovy se vlastně prakticky vylučuje skutečně samostatný a 
odpovědný postup ředitelstva . Ředitele lze kdykoli odvolati - přirozený 
následek bude, že ředitel se raději vždy dohodne napřed se správní ko
misí, to jest s příslušnými ministerstvy, aby snad nerozhodl něco jinak, 
'než by správní komise uznala za dobré . Všechna tato ustanovení neisou 
právě nejľepším prostředkem k povzbuzení opravdové iniciativy a k za
jištění ohchodní hybnosti státních podnikiL Ministerstvo financí zatím 
se ještě - pokud je známo - nevyjádřilo k proneseným námitkám . zmí-
něných sborů, takže osud této osnovy je zatím nejistý. -ík. 

Reorganisace výkonných a vedoucích úřadů finančních. POId tímto 
titulem navr!lUj e v 9. čísle ročníku 1923 Věstníku ministerstva financí 
státu československého min. rada J. Vencálek zajímavou úpravu finan
čních úřadů. Podle jeho myšlenky měly by se zásadně připustiti pouze 
dvě instance meritorně rozhodující (třetí přirozeně by byl nejvyšší 
správní soud) . Ministerstvo financí mělo by býti instancí jen zcel a vj
jimečně. Úkolem jeho byly by výlučně práce zákonodárné a péče o jeu
notu správy. - Jinak jako prvé sto lice fung olvaly by reorganisované 
ber n í spr á v y, které by dělily; se na tato oddělení: 1. pro daně přímé, 
II . pro daně nepřímé, monopoly, veškeré trestní záležitosti a pro kon
trolu v)Tkonných orgánů ve službě, III. pro poplatky a kolky, IV. účet
nictví, V. oddělení výkonné a VI. oddělení kancelářské . V čele těchto 
oddělení byli by v prvých třech konceptní úředníci. ve čtvrtém úředník 
berní, v pátém úředník důchodkové kontroly a v šestém Medník kancelář
ský. Nejstarší, a v zásadě nejschopnější úřcrl~ík konceptní byl by zároveň 
přednostou berní správy. - Jako druhé stolice působila ' by okresní fi
nanční ředitelství. Zemská finanční ředitelství by v dusledku župního zří
zení přirozeně odpadla. Autor pfOivádí svou myšlenku podrobněji, ač 
větší část jeho úvah zabírají dltsledky osobní a pragmatické. - Máme 
za to, že myšlenka základní není špatná, že však potřebuje doplnění 
v různých směrech. Jisto jest, že nutno spojiti berní úřady a ,berní správy 
(v historických zemích), neboť ony téměř pozbyly r3isc·n ď€:tre, ježto 
placení daní a dávek děje se poštovní úřadem šekovým a stávají se nyní 
pouze úřady súčtovacími . Jinak i nepHmé daně doporučuje se svěřiti úřa
dům nižším, než dosud jest. Obtíže stránky technické u některých daní 
da'ly by se překonati. Zůstává pak otázka personální, která by mohla 
snad býti soustředěna u ministerstva, neboť okresní finanční ředitelství 
nového rázu byly by rozsahem pří l iš malé - třebas se zamýšlí několík 
žup sloučiti v jeden obvod finanční druhé stolice - a proto také lJro 
řešení otázek personálních by se příliš nehodila. Ostatně i nyní důleži
tější otázky personáhlí patří do kompetence ministerstva. To by také 
muselo bedlivě všímati si jednoty rozhodování. tím spíše, že by pravi
delně nebylo III. instancí rOlZhodovací . - Navrhovanou úpravou zlepšilo 
by se rozhodně úřadování již i tím, že by bylo jednodušší a kratší. -
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Úprava ta pak plati.1a by pro území celé republiky a přispěla by k uni
fikaci správy, stále odkládané. Myšlenku autorovu nutno vzíti v úvahu 
při organisaci finančních úřadů, které jest již naléhavě pOitřeba. dnk. 

O studijní nadání Petra Fuchse z Vramho1ce. Apelační rada Petr 
Fuchs z Vramholce ve své poslední vůli z 24. září 162Ó odkázal nemovitý 
s tatek svůj městečko Sovinky, městečko Kovaniny, ves Špikaly a ves 
Krásnou se všemi dvory, po.plu,žími a se všim pHslušenstvím spolu s ně
jakým statkem v Kladsku a s domem na Staroměst. nám. (čp. 549-1.) *) do 
správy císař. rychtáři, purkmistru a radě Starého města pražského s pod
mínkou, že v domě staroměstském z dllChOldll z o dkázanÝch statků bude 
12 s tudentů úplně zaopatřeno jídlem . bytem, šaty ze šedého sukna, prád
lem i stuJi jními pOl1liickami. Nadání nebylo jen pro studenty nižsÍch 
škol, n}Tbrž i pro universitány a Fuchs byl tak na svou dobu pOlkročilý , 
že ustanovil, aby pi'ebytky byly ukládány pro případ, ze by některý s ti
pendista měl přijmouti gradus akademický. Také jim n epředepsa l fakulty. 
Povinností chovanců b:y 10 pouze, aby byli pi-ítomni mši, která se měla 
sloužiti jedno u v týdnu v úmrtní den FuchsltV. povinnost jistě netěžká. 
Úmysl šlechetného zústavitele je jasný, ale . provedení jeho narazilo na 
nepředvídan é pi'ekážky. Městská rada staroměstská ujavši se odkazu 
v době, kdy sama byla finančně zničena, nemohla ihned uspokojiti llá-: 
roku pozústalé vdovy a poněvadž kladský statek byl nejist}T, nevěděla, 
bude-li moci všem povinnostem učiniti zadost. V největší tísni přispěchal 
s nabídkou pražský arcibiskup k a rdi n á l' H ar r ach, který v nadání 
viděl vhodnou pomoc pi'i zakládání svého arcibiskupského semin ái-e . Sli
boval, a po několika málo vyjednáváních arcibiskup dosáhl , že r ada ode
vzdala mu veškerá práva z kšaftu, ph čemž naň byla převedena i inspekce 
dříve vyhrazená apelační radě . Harrach se naproti tomu zavázal, že 
z Fuchsovy nadace bude vydržovati v nově zakládaném útulku 18 stu
dentů stalroměstských a I"auě vyhradil jen právo' presenbce a zároveň. 
také převzal na sebe všechny závazky plynoucí z pozůstalosti. To stalo 
'se r. 1628 a rok na to dosihi kardi11'ál potvrzení jejího od císaře a pa
peže a vkladu smlouvy do desk zemsk:;·ch. 

Staroměstská rada dosta la statky do vlastnictví. Proto odmítla iá
dost arcibiskupo.vou za vyúčtování do r . 1629 a a rcibi skup smlouvou měl 
veškerá práva. ale olvšem i povinnosti, spolu i s povinnostmi, k nimž se 
podle smlouvy zaváza1. Avšak arc. Harrach usiloval využíti získaných 
práv co nejvíce pro své záměry a využívaje rozháraných pOměrll tehdejší 
do~y, nedbal pJ-íliš horlivě povinnosti. Zvláště asi velmi ' záhy bylo opo
'menuto presentační právo městské rady, jež již za nástupce Harrachova 
arc. Mat. Ferd. z Bielenberka musila se o ně; hlásiti. Arcibiskuo stavěl 
se zprvu nevěda o nějakém .nadání, později pak přiznal se, a le chtěl ob
sazovati jenom 6 měšťanských míst pro stav duchovni. o ostatních že 
prý ve smlouvě rlic nestojí. Je \ zřejma snaha arcibiskupova dále porušo-

· vati smlouvu z r. 1628. a využíti příjmů Fuchsovské nad~ce pro sebe, 
hléi.vně aby všichni »Fuxiani « obrátili se ke kněžskému stavu. ne aby jim 
'jako dříve byla ponechána. svobo'dná 'vo'lba stavu. Kromě toho snažil se 
arcibiskup snížiti pocet chovanců na 12 z 18. což skutečně také provedl 
a Hm porusil . základní povinnost. . 

Poměry se nezlepš ily, když ' n a míst.o arcib. semináJ-e nastoupil s'e
minář generální L 1783, kde bylo však osazováno jen 12 míst. Magistrát 
pražsk}T n as toupivší na místo mě·s t . rady protestoval a domohl se někte
rých o'prav. Ale když byl opětně státní seminář zrušen. obnovený a;-ci
biskupsk).' obrátil veškerá místa výhradně 'pro výchovu duchovenstva Cl 

'dokonce i do desk zemsk)Tch byl statek Soviriky zapsán na jméno na
dačniho fondu arcib. semináře ane.byla správně respektována ustano'vení 
smlouvy z r. 1628. Přesto nebyla nadace Fuchsoya sloučena s arcib . ge
nerál. seminářetll jako pouhé ~1adání seminářské. Ale správa nového ,-e

.mináře r. 170.;\ se po~<usila obsaditi jen 13 míst vyrr1Iou:vadíG se, že důchod 

*) Dr~hý dům od rohu ulice žele~né ' směrem k ul. Celetné. 
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aby chovanci stip endist 
poručníka a poně>vadž 
(čl. N 18.) má býti zba 
i povinnosti kšaftu, neo 

' z'působemkšaft sám (O 
vancú s líbených ve sml 
tedy nutno, aby v řá , 

'nářc a orohlášením srn 
'povi j eh'o správa a kOll 
a přítele studentstva Pe 
studentská · nadace , pravd 

*) Stručně své vÝ~ 
června 1913 »0 nadání P. 
tdání F.« Srovnej k tomu 
19. , str. 245-248, kde se 



.1bliky a pi-i spěla by k Uolll 

orovu nutno vzíti v úvalu,) 
naléhavě potřeba. dnk. 

n~~~ce . . ~p e l ační rada Petr 
zar~ 1620 odk_ázal nemovitý 
Iva~}.ny ~ ves Spi k aly a ves 
I p~-lslu~enstvítIl spolu s ně
!mest. vnám. (čp. 549-1.) *) do 
~ho m es téi pražského s pod
: z o dkázanÝc h statků bude 
;a~y ze šedého sukna, prád-
I jen pro studenty nižších 
lk vn,a svo~ dobu p Olkroči l .ý, 
I ~r~?ad , ze by některý s ti 
~~e JIm nepi-edepsal fakult v 
;Itomni . mši, kte r á se měi~ 
lV. povI11,n ~s t ji s tě netěžká. 
pr<:vede~1 j eho n a r az ilo n a 
)mestska ujavš i se odkazu 
nohl a ihn ed uspokojiti n á
tatek ?yl neji s t:)r, n evědě l~ ' 

V největ ší tí s ni při spěch al 
~ ~ r r ach. který v nadání 
1?lskupské h o semin áře. S li
~ I skup d?sáhl , že rada ode
n by la p r evedena i inspekce 
n aprotI · t omu zaváza l že 
z,akládaném útulku 18 'stu
r~vo' pre~entace a zár.oveň 
ICI ,z .p~zus ta los ti . To s t alo 
lem Je]1h o od císaře a pa-

.stnict.vÍ: Proto odmítl a žá

.a a rcIbI skup sm louvo u 1110.1 
I s .povinnostmi, k nimž se 
uSIlova l využíti získ anÝc h 

~zhá.ranýc~ p~měri'l t ehdejší 
- aSI v e!mI · zahy bylo opo
~z z~ .n~stupce Harrachova 
1 h l ~~ ItI. Arcibi skuD s tavěl 
3.k pnznal . se, a le chtěl ob
r d~c.hovní. O ostatních že 
arcIbIskup ova dále porušo
:~:ov~ké Ind ;;tce pro sebe, 
lezske:?u s~avu. ne aby jim 
av u. Krome toho s.naž il se 
což skutečně také provedl 

c.ib . ~~minái'- e nastO'upil s'e
ano Jen 12 míst. Magistrát 
es. ~oval va d omohl se někte
nar zrusen. obnoven~r a;'ci
? . výchovu duchoven stva a 
I~ky zapsán na jméno na
ne r espektována ustanovení 
lS?Va sloučena s arci b. ge
ke Ale správa novéh o , p_ 

vyml'ouyadíG se, že důch'o'd 

flě r em k ul. Celetné. 
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nadání na vice nes tačí. Vyvinul se 20letý spor, ktérý skončil pro magistrát 
úspěšně, ale za 10 let na to seml11ar naposl edy oznámil pr escntantu 
upr~zdněná místa a tak n edal možnosti k presentaci . 

Tak od r. 1823 p oča l stoletý spor. Magistrát zpozoroval věc až 
r. 1 8~3 a od vt é doby protest stíhal protest bez valného účinku, když g u
berl11um znacně nadržovalo kons istoři. třebas většina dobrých zdání od 
apel ač. soudu , státní účtárny, komorní prokuratury a td . stavěla se skoro 
vždy na str anu magist rátu a když i smírná cesta zaviněním kons is toi-e 
z~r oskota l a, měla býti n as toup ena cesta soudní. Avšak poněvad ž guber
l11um Pl'edem, rozhodlo proti návrhům magistrátu , pokusil se tento o s tíž
nost k panovníko'vi. Otázky se komplikovaly později i n esprávným p o·
c hopením se s trany magistrátu a změnou jeho stanoviska. Věc Fuchsova 
nadání dostal.a se d ok once int erpelací r. 1908 do pos lanecké sněmovn,ť , 
a le t a zpúsob d a po uze, Ze ministerstvo kultu a vyučování obrátilo se na 
pražs k)r archiv místodri itelsky, j ehož ředitel Kopl dovedl obratně zašan
t ro -: iti p ř ; zni vé dobré zdán í, vypracované dr. V . N O'votný m (nynějším 
univ. proL) až do 1'. 19I6. Teprve v dubnu r. 19I9 zemská správa. po1itická 
podnikla da lš í kroky ~ vyzvala př edevším městskou radu k urychlenému 
vyří ze ní t éto sporné věc i, Rada po stoup il a r. 1921 věc k šet1-enÍ mě s t
sk ému archivu a j eh o a rc hivář Dr. Václav Vo j t í še k v obší rném 
dobrém zd án í »N ad á n í Pe tra Fu c h s a z \r r a m h o I c e« (Pr. 
1?22 , N ákl. obce. 8°. str. 13I) vypsal podrobně dějiny nadání , podal kri
tIku zmíněnéh o vy j ádi'ení Koplova a připojil návrh y k j eho i-ešení.*) 

J e ji sto, 'že j e nejvýš nutno , aby byl obnoven spravedlivý s t av: vy
žaduj e toho jednak vůle lidumilného zakladatele nad ání . iednak solCÍilllÍ 
postavení našeho s tudentstva a j e mravní p ovinností všech našich veřej . 
č init el i'l , aby se věc i t ét o ujaly. S povděkem lze konstatovati . . že inici ~ tivy 
ch Ol ila se rada městská. Bude nyní i na na š í u n i v e r S i t ě , jako 
právní nástupkyní někd ejš í c h škol j esuitských , aby i ona pochopila svou 
roli , Smlouva z r. 1628 byla s jedné strany a to rlrcib iskupské nevyplněna 
a ve lmi ča~ t o i zn eužit a. Kšaftem dostala měs t ská rada Dozůstalost p o 
F u ch sovi s p odmínkou, že zaříd í k o lej , funduj e mši u P . ?I·t Sněžné a 
vyp la tí vd ovu. Zř i zení a vydržování koleje. mešní fundac e ovšem měla 
se stá ti (jako ve fo'rmě legátu) z vlastních p eněz městsk~- ch , jak obec 
přiznala p ozději r. 1629 ( »od nás z s a m)- c h dúchodův mládež se cho
vati měla «). Kšaft sta l se t ěsně pi-ed o·bnov. Zr-í zen ím 3. t ed y podle s t a
rého práva zemského. Proto Fuchs opsal p c·vinnosti městské rady po
někud š íř e, maje bezpochyby na mysli tak zv. HDocné pOTučenství 1: ze
jména v ustanovení , že statek nemá býti a ni zh o r šen, ani zmenšen . Toto 
mínění: se t ak é udrželo ve vš em jednání o' převod povinností na a rci 
biskup a (dopis r ady apel. soudu, r esoluce ap. soudu, smlouva m ezi iadou· 
a arcib.). Jes tli že arcibiskup n edostál svému závazku. porušil smlouvu 
z r. I628 i kšaft, jehož . povinnosti na seb e pi'evzal několik a způsoby . 
Prodav F uchs ovský di'lm, n estara je se o pohledávku kl a dskou a nutě 
aby chovanci s tip endi sti věnovali se teoio,gii , porušil pOlvinno sti mocnéh~ 
poručníka a poně'vadž smlouva byla uzavřena. až po OZZ" podle něho 
(čl. N 18.) má býti i b'aven poručilictví. ] elikož touž e smlouvou převzal 
i povinnos ti kš aftu, n ebyla vyplněna vůle tes tátorova ·a porušil i t ímto 

· způsobem kšaft sám (022 :01) . 'A konečně tim, že n edodržel počet 18 cho
vanců s líbených ve s ml ouvě r. 1628, nedostál z ávazkům smlouvy. I je 
tedy nutno, aby v ř ádném řízen í bylo jmění n:adačnl odděleno o d semi

·n ářc a p ro hl ášením smlouvy z r. 1628 za nepl a tnou odúata arcibi sku
povi j eho správa a konečně k vyplnění · šlech etné pOlslední vůle lidumila 
a přítele studentstva Petra F uchs 'e z Vramho!ce byla u st ;wena řádná 
studentská n adace, p ravděpodobně F II ch s o va k o 1 e j. Ča . · 

*) Stručně své vý'Vody shrnul v článcích v »Kár. ,Listech" dne 10. 

červ n a I9I3 »0 nadání P . F . z V .«. a 24. t . m . . »Sp or ,obce pražské o n a
Edání F . .: Srovnej k tomu i čl. ve » Věstníku hlav. m . Prahy" XXX ., seš , 
19., str. 245-248, kd e se pokusíl i o právnickou 'konst rukci . 
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Q. F. F. F. Q. S. preJeme nejen naší právnické vědě, ale i sobě ph 
pohledu na prázdné staveniště budoucí právnické faku lty u mostuSrva
topluka Čecha, neboť - něco se děje! Nasvědčuje tGmu předně nízká 

.malá bouda, stojící přímo v cestě , jíž zbudovaly. čiperné ruce tesařů pro 
úřady a podle úsloví »mit dem Amt kommt auch der Verstand «, je asi 
to další na ce s tě 2. za druhé dozvěděli jsme se z článku v »N ár. Li stech e 
dne 4. listopadu t . r. několik neznámých p odrobností. Autor, patrně 
blízký vý stavbě univers . budov, ale skrývající se za šifru K . Z., připo
menul pi'edevším n esnáze, jež jsou nyní už šťastně za n ámi a j ak po 
převratu bylo n utno začíti se vším znova, zvláště když se sice vsechny 
op er ace zdaiily, ale na neš těs tí" proj ektant Kotěr a zemřel. » V elké věci 
rodí 8 ~ vždycky s n esn ázemi a zde jde vskutku o velkou věc . Univer
situ staví s i národ za tisíc let e, praví pi satel , což ovšem nemusí zn 3.tne
na ti , že univ er sita bud e dokončen a až za ti síc let . Stavb a j e · » n ejm éněc: 
rozvržena na 6 let, tedy připočteme-li letošek a rok stěhování, dočkáme 
se (re sp. my na fakultě se tohO' nedočkáme) za 8 let. Po tu dobu 8 let 
bude se odpomáh at vydatně nezaměstnanosti, což je prvá výhod a a druhá 
přijde p ak , až uprázdní se místnosti staré a t :1k »v době b ytové nouze 
n ení ani to oko'lností , jíž by bylo lze spusti t i se zřet el e«, jen ovšem 
zdali ta bytová nouze bude čekat do ukončení stavby. Když se sta,ví 
universit a, nejde to tak rychle , jako šestip atrový palác poji šťovny na n á
roží J ungmannOrvy a Národní třídy, který za půl roku je vystaven z be
tonu a za rok bude opatřen v eškerým k omfortem. A bude s táti 23 m~1. 
Kč, z,však n aše universitní budovy, právnická fakulta a r ekto rát, p řij d e 
každá na 30 . Aby novostavby příltš n evyprázdnily kasy republiky, r oz
vrhuje se celková suma 60 mil. Kč na ročn í položky po 10 mil. Kč, 
z čehož je v pří štím rozpočtu preliminováno pro právnickou fakultu 
pouze 6 mil. (inv. pol. 151) , tedy toli k, kolik bud e stát vyslanectví v Bě
l ehrad ě, o 500 tisíc méně n ež položk a na pouhé d okončen í MN O v Bu
b enči , ale dokonce o 1 mil. více n ež st avb a let eckýc h kasáren ve Kbe
Hch a rozšíi" ení s tř elni ce v Milovicích. Že t edy komfort university se 
n evyrovn á z aří zen í poji šťovny, je s amozřejmé. Ubohá »Alm a M a.tere, 
j e š tě že p rý tím d a r e m je n ár od Ti povinen. Možná, že V y by st e 
řekli: »to není dar, to je jen splátka na dluh naší kultuře a právnickému 
světu českoslov en skému « a zatím d ává se n ám p ouze - hubená almužn a. 
Poukaz, že stejně tolik stály opravy a úpravy univ. budov v Brně , nás 
také nepotěší; ale jsme přes to autoru článku vděčni. že nás trO'chu vy-
1,urcoval a protože se ukryl tajemstvím šifry, dovolíte, aby pisatel těchto 
H dek učinil p odobně. 

Nová kolej. Důležitou událostí pro kolegyně, hlavně pro venkovské, 
je s tavba » Budče «, koleje pro posluchačky pražských vysokých škol ve 
Wenzi gově ul. na Vin ohradech, podnikaná stavebním družstvem Obrod
ného hnutí čsl. studentstva spolu se spolkem Kolej po sluchače l~ vys. škol 
v Praze. Základní myš lerukou této akce je, opatřiti nemajetným student
kám útulný domov, který by vytvořil laskavé a příjemnÉ: prostředí těm , 
jež studium vzdaluje domova. Dívky naleznou t am úplné zaopMření za 
nepatrný o'bnos a kromě toho možno již nyní zříditi nadační místa. Pobyt 
bude bezvadný po stránce hygienické a samospráva dívek spolu s ředi
telstvím zaručuje společenské prostředí, které by nejlépe vyhovovalo 
mladé inteligentní ženě . Ke koleji bude připojen malý pensionát pro ženy 
a dívky za režijní ceny, jehož výhody ocení nejlépe ta dívka, která ce
stovala samotna. Místa bude pro i89 osob. Poněvadž náklady na stavbu 
jsou přirozeně velmi značné, vítá stavební družstvo každý sebemenší dar 
a příspěvek ; akce je možno účastniti se též záPttjčkou , n()Jrmálně zúro-
čite l nou a v určité době splatnou . L. 

Revise občanského z~koníka. Elaboráty práva věcného , dědického 
a části obligačního již vyšly tiskem. Vyšlé práce vzbudily v eliký zájem 
interesované právnické veřejnosti. Ministerstvo spravedlnosti bylo zahr
nnto takový m množstvím objednávek, že elaborát práva dědického jest 

úp lně ru ze brá n. N čl nové 
ved ln ost i, aby byl y př 
k an ce lái' i m ini8ter stva 
st a t ečn:)r poč et 
p rávo ro dinn é 
hot o r Otku. 

F evue du droit 
G. J éz e tu publikuj e čl 
j L(JI( ::· 'L J" :IJ !llé nebo sm lu 
z á~ady , že ~ Vl' ycI' cjném 
t ex ty O l I Č , z. a j i ll ~' c h z 
yš('ob ec}l ~; l11 i z á s ~ d am i , 
Je ~ l1 \'7 lJ)' t n ostmi pr :1V ic1 
ukaz uj e p ak na bohaté sn 
Ta j e pa t rné kap itolou 
L. Dq~ l: it zkoum á ,) otá 
PO VČU llC1 s t i funkci onáHt 
n~jll ovč j š íi jud ika tur o,u. 
věj š í je studi e G. J éz a o 
hl edl l l )LT1~ li1< l1 : \. Barth él 
lc bní povinnosti . Stať je 
všecl : takřka zemí evrop 
úst a \'l ; za v.: ll ikajíc í dí lo 
rOŽ en) st at ist ik ou, uvád í 
( str. 143) ,-yt)ik á m u vš 
volnéhr, uvážení (s . 162 
k sy~: t é. n l u belg ic kému . 

Č . 2. dub en, květen, 
ti vll í v ča se« od J éza se 
risdikčních a praví, že je 
mmu] ost, je p ouze mož 
vrati t í věc i v pi' e d ~ šlý 

kdykoli v je zru šiti p ro 
jud ik atury pi'iná ší toto 
V ús t avní hlídce referuj e 
de p lr. ěn úpln~'m pi'eklad 
deLiých č l flnki\ p řeh l e d li 
strativy. 

Masarykovy 
sb omíkn histo ri e našeho 
k avito lu p amětí pres ident 
válce 19 14- 19 J8« a datov 
obs,dJu, j enž d ychtivě oče 
li s ty, P r ~ id ent podává 
i myš lenky na počátku 
jak { l!-'tatně ani není m , 
hrál význačnou roli , nýb 
lehkýr ·. l ::: loh em . P ;'o to I 
n ezo-dp'ovíd á hn ed n a p oč 
i'ení mezi Srby a Bulha 
plnil a Ji ndy " š::J!< opět n 
báclo ( O nrvém se tkání s 
'(aféra Š~1hova). Masar 
s \' ě to \' ~' c h státn íkú člen ne 



)fávnické vědě, ale i sobě pn 
vnické fakulty u mostu Sva
Lsvědčuje tomu předně nízká 
)Valy čiperné ruce tesařů ' pro 
lt auch der Verstand «, je asi 
se z článku v »N ár. Listech « 
pOldrobností. Autor, patrně 

jící se za šifru K. Z., připo
ž šťas tně za námi a jak po 
zvláště když se sice v'šechny 
Kotěra zemřel. »V elké věci 

kutku o velkou věc. Univer
=1, což ovšem nemusí znaine
isíc let . Stavba je ·» nejm éně « 
ek a rok stěhování, dočkáme 
:) za 8 let. Po tu dobu 8 let 
, což je prvá výhoda a druhá 
a t3.k »v době b ytové nouze 
.1stiti se zřetele «, jen ovšem 
čení stavby. Když se sta,vÍ 
rový palác pojišťovny na ná
a půl . roku je vystaven z be
fortem. A bude státi 23 m\1. 
ká fakulta a r ektorát, přijde 
'ázdnily kasy republiky, r Olz
'ční položky po 10 mil. Kč, 
'áno pro právnickou fakultu 
: bude stát vysl anectví v Bě
Duhé d okončení M N O v Bu
tL leteckýc h kasáren ve Kbe-

tedy komfort university se 
jmé. Ubohá »Alma Maten:, 
,vinen. Možná, že Vy byste 
1 naší kultuře a právnickému 
Lm pouze - hubená almužna. 
lVy untv. budov v Brně, nás 
(ll vděčni. že nás trochu vy
" dovolíte, aby pisatel těchto 

~gyně, hlavně pro venkovské, 
pražských vysokých škol ve 
,tavebním družstvem Obrod-

Kolej posluchačel~ vys. škol 
opatřiti nemajetným student
ré a příj emné prostředí těm, 
10U tam úplné zaopattření za 
í zříditi nadační místa. Pobyt 
lOspráva dívek spolu. s ředi
teré by nejlépe vyhovovalo 
,jen malý pensionát pro ženy 
í nejlépe ta dívka, která ce
Poněvadž náklady na stavbu 
ružstvo každý sebemenší dar 
i zápůjčkou , n()lrmálně zúro-

L 

y práva věcného, dědického 
práce vzbudily veliký zájem 
tvo spravedlnosti bvlo zahr
aborát práva dědického jest 

81 

úp lně r u%.e brán . N a no vé vydání práva dědickéh o žád il mi nis ters tvo spra
v edlnos ti , aby byly předběžné př ihlášky zaslány k záznamu presidiální 
kance l á ři m ini !': t er stva spravedlnosti. Cena bude činiti. přihlás í-li se do 
sta t eČn)T p očet ini.e resen tú, 7-8 Kč za výtisk. Zbývajíc í elab o ráty, totiž 
p rá vo rodinné Zl d ruh á cás t práva obligacn ího , vy jd o u ti sk em j e š tě to-
hoto r Olku. V· 

LITERťiTURll. 

F'evue du d r oit public r oč . XXIX. . č. 1. leden, unor. bi' ezen 1923. 
G. J éze tu publikuje čl án ek »0 aplikaci pravidel soukro m o právních na 
jLCli( .: 'cl · :Il!n~ nebo sm luvní projevy vůle v eřejného právac. Vychází ze 
zá~acly, že ~ v c ,'e ř cjném pr ávu fr ancouzsk ém n ej sou ap lik ovány sam otn é 
t ex ty o l ,č . z. a ji ll ~' c b zákClnú so ukr . pr i v a . . . , ale insp ir uj em e se pouze 
všrobec l '::;111 i zá s adami, kte ré č iní t y to texty op rávměn)Tm i, a spo juj em e 
j e s 1ll'71Jy tn ost m i pr:lV iclclného a nepi-etrž itého fungován í vei-ejné slu žby « 
ukaz uj e p ak na bo haté snú šce judik'atury, j ak se ot ázk a vyví jela ve F ran cii . 
Ta j e patrné kapitolo u z n ového chyst aného vydání spr ávního práva. 
L. Dq.; uit zko umá ;, otázku k oexist ence o,dpověd nost i st átu a osobní od
povédnosti fun kc i onářú«. Tél ké ten t o č lán ek je bohatě dokum entován 
n~jll ovčjš íl jud ikatur ou. V přehl edu jud ikatury Státn í r ady n ejzaj ím a
vější je studi e G. Jéza o všeobecné t eo'rii kompet enc e. V úst avním pi' e
hl edll pl11--lil, l1 :~ Barth élemy zp rávu pod'a n o u pos lanecké s němovně o vo
le bll í p ovinnos ti. Stať je hojně opatř ena pi'ehled y a statistikou ze 
všec!: takřka zemí evrop sk)/ch. Zaj ím avo je, že pokládá celou naS1 
ús t a\' li za ",: llikající dílo ( str. 127) :.t náš Pl·íJ.;:lad vo lební povin nost i do
ražen) sta ti stik o u, uv ádí .i ~k c , 'J rg-um cn t svědč ' cí p ro vo lební pov innost 
( str. 143) yyt)ik á mu však , že j est so udc i pon ec h ánu l1 klád a ~i pokutu dl c ' 
volnéh() uvážení (s . 162 poz,n .) él sám se pi- ikloiíu,i e zh r uh a p ři sankc i 
k sy~: t é. nlu belg ickému . 

Č . 2 . dub en, květen, červ en I 923. Článek t O vyko nu moci ' legisla
ti Vllí v čase« od J éza s e zabývá 100tázkou zániku bezvadn&ch aktů ju
ósdikčních a praví, že je logicky nemožno p o tl ačiti akt jurisdikční pro 
mmu]ost, j e pouze možno vytvořiti nové akty, jež j sou s to na
v r ~ltiti vě ci v pi'edešlý stav. Podobně u aktů legislat ivních možno 

kdyko liv je zru šiti pro budoucn ost , nikdy však pr o' minul os t. V přehl edu 
judikatury přináší toto číslo text zákona o reorganisaci Státní rady. 
V ústavní hlídce referuje Peška o volebním sou d u čs. republiky. Článek je 
de p lr.ěn úpln~'m pi'ekladem textu zákona. Obě čÍsl\a přinášejí v edle uve
deqých C:~l ft nk1.1 pi-ehled literatury a př ehled vývoje franc o uzské admíni-
strativy. . zpa. 

Masarykovy »Paměti«. Prvni Z: ís lo nov ě zal oženého čtvrt letního 
s b orníku histo rie našeho osvo boze n í »N aš e Revoluc e« přineslo prvou 
kalJitolu p'amětí presidenta T. G. MaS'aryka nadeps anou »Za války a ve 
válce 1914-I918« a datovanou srpnem až prosincem roku 1914. O jejich 
obs;,Lu, jenž dychtivě očekáván delší dobu, informovaly d'o,state čně denní 
listy. Pre~ident podává v nich své vzpomínky a vysvě tluje své plány 
i myšlenky na počát.ku revoluce. Nechce zajisté p sáti historického díla, 
jak { l!-'tatně ani není m o.žno člověku , který v událostech, o nichž píše, 
hrál význačnou roli, n~rbrž podává tu skutečně své paměti překvapujícím 
lehkÝL1 t=lohem. Proto lecco s pon echává jen hrubě nad.hozeno (na př . 
n ezo-dp'ov ídá hned n.a počátku jméno toho Srba, se kter}"m jednal o smí
i'ení mezi Srby a Bulhary) 8. ponechává historii , aby tyto detaily do
plnila Ji ndy YŠ;Jk opět nasa zuj e syté barvy v líče ní o jednotlivých oso 
bách t o p rvém setkání s drem Benešem) a často zabíhá i dOl minulosti 
(aféra Švlhova). Masarykovými pamětmi přibývá memoárové literatuře 
s'\'ěto \'~' c h státn íkt'i člen nemén ě v~·z nZl čn }; o statních . Ča o 


