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1922, Č. 85 Sb. z. aJ n. lná se provésti k 30. červnu každého 
běžného r0'ku statistika škr0'báren a dextrinúren. 

Vyhláškou .předsedy vlády ze dne 15. července 1924, č. 175 
Sb. z. a n. nařízeno prováděti s t a t i s t i k u stá vek a v Ý I u k; 
povinnost ohlašovací mají zaměstnavatelé, 0'rganisace z,aměst
navatelské i odborové organisaee zmněs1nanecké. 

Provádění s t a t i s rl i k v k r i nl i .ll á 1 n í upraveno vlád .. 
nÍIn nařízellÍnl ze dne 14. če1.~vence H)22, Č. 198 Sb. z. a n., do
plňky vyhláška lninish'a spravedlnosti ze dne 24. února 1924, 
Č. 51 Sb. z. a n. a vL nař. ze dne 13. prosihce 1927, Č. 171 
Sb. z. a n. 

Z dra v o t n ě z p r a v 0' d a j s k á p o v i n n o s l obecních 
úřadú dle výn0'su min. vnitra ze dne 28. listopadu 1885 a dalších 
výnosů a dle vyhlášky předsedy vlády ze dne 30. dubna 1923,' 
Č. 94 Sb. z. a '1'1. zrušena byla vyhláškou předsedy vládý ze dne 
20. červenoe 1925, Č. 173 Sb. z. a n. 

Vyhláškou p,ředsedy vlády ze dne 17. srpna 1925" Č. 182 
Sb. z. a n. nařízeno provedení s t a t i s t i k y stavebních a by
tových dr u ž s t e v dle stavu ze dne iH. prosince 1924 a ho .. 
spodářských a pachtovních družstev zemědělských včetně druž
stev potravinářských v obd0'bí 1924, př'padně 1924- 25 .. 

Státní , úř1ad statistioký stojí nyní před dvěnla velikými 
úkoly: před sčítánÍln lidu, jež připadne na poslední nlěsíce roku 
1930 resp. prvé měsíoe roku 1931 a pak zvláště před sčítáním 
průlnyslových a zemědělsk)'ch ' závodů. 

I h I a v n í nI ě s toP r a ham á SVll] S t a t i s t i c k )' 
ú řad. Městská statistická kancelář byla zřízena usnesením 
sboru obec'ních starších ze dne 9. června 1870, kdy též ob .. 
držela původní statut; nový stat.ut a spolu změněn)T název 
- statistický úřad -- usnesen ústředním zastupitelstvel11 dne 
7. února 1924. Úkolem mě·stského statístic:'kého úřadu jest podá, 
vati statistick)T přehled poměTů hlav. města Prahy. I zde jest or
ganisace provedena tak, že je tu orgán usnášející se a poradnL 
- 11lěstská statistická komise - a orgán v~Tkonn:\T - 111ěstsk)" 
stat. úřad. Komise stanoví z'působ InÍstnÍ a VěCll)' i rozsah pro
vádění prací statistických, bdí nad jejich řádným prováděním, 
určuje jejich plán a navrhuje rozpočet. Městsk~r stat. úřad vy
dává pravidelně statistické měsíčníky a staŤ. roč,enky; pro nej
bližší dobu piipravuje mono.grafii o. obyvatelstvu hlav. města · 
Prahy v létech 1891 až 1917 (přirozená a místní Jněna) a v rám'ci 
všeobecného sčítání lidu zpracuje tabelárně, graficky a textově 
výsledky soupi.su bytů v Praze. 

V Praze dne 20. září 19.28. Dl'. Stanislav Režný. 

Naše právnické f~kulty~ 
Když nasltal státní převrat z r. 1918 nlěli jSlne jen jedinou 

právnickou fakultu v Praze. Již před převratenl byla pociťo.vána 
pot,řeba druhé právnické fakulty. Se závistí tenkrát hledělo se na 
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př. na dvě polské university a dvě právnické fakulty jejich, lll.ezi 
nim.iž byl čilý ruch vědecký. Pražská právnická fakulta čítala 
tenkráte 18 profesO'ru řádných, 2 profesory nlinlO'řádné a 6 dO'
centů. Byl tudíž počet učitelských sill · právě dostačujícím pro po
čet posluehačů, který tenkll'áte na fakultě byl, totiž necelé dva 
tisíce (v zim. sem. r. 1918- 19 řádných pO'sluchačů bylO' 1921). 
Vídeňská vláda nepřála rozmachu pražské fakulty nejen po 
stránce osobní, nýbrž i po stránce věcné. Ústavy fakulty pražské 
tísnily se v odlehlé části KarO'lina v telnných místnostech, zatím 
CD druhá část fakulty na Smetanově nánlěstí byla zabrána pro 
vojskO'. V KarO'linu konaly se všechny semináře a tu tísnila .se 
také seminární knihovna nepatrně dotO'vána. Za tohotO' stavu 
nastal převrat a potřeba budO'vati fakulty nové. 

Nejprve vzniká fakulta brněnská. Zřizuje se již r. 1919· (čís. 
50.), právnická fakulta Masarykovy university však zahajuje 
činnost v zimním semestru 1920-21. Tím splněna byla dávná 
potřeba druhé právnické fakulty 'naší. Státní zájrny ovšem dik
tovaly, že ~říz,ena byla ještě třetí universita v ,Bratislavě (čÍs. 
375/1919) a pIi. ní zřízená právnická fakulta zahájila svoji čin-, 
nO's.t v zimním semestru 1921- 22. 

Tento neobyčejný rozmach v budO'vání vysokých škO'l ovšeul 
způsobil a púsobí různé potíže. Především otázka vědeckých 
sil nově zřízených fakult. Byla to pražská právnická fakulta. 
které připadl obtížný úkol zásO'biti obě nově zřizované fakulty 
prá,vnické novými vědeckÝlni silami. Kdežto vša'k b~něnská fa
kulta nalezla většinu členů svých na hrněnské technice a jen 
menšinu na pražské fakultě, bratislavská právnická fakulta čer
pala hlavně z nO'vě habilitO'van:)Tch sil pražských. Brněnská fa
kulta začíná svou působnost se sedmi řádnými profesory a 462 
pO'sluchači, bratislavská zahájila se třemi řádn~Tmi a dvěma 
mimořádný'mi profesory a 199 posluchači. 

Z těchto počátků rostly po deset let právnické fakulty naše. 
BylO' nutno mnO'ho doháněti 31 bylo nutno m'noho novéhO' tvořiti. 
Řada nových předpis1.1 vydáJna prO' or:ganisaci studia na právnic
kých fakultách, nebyla ovšem ještě provedena dlouho a důklad
ně připravovaná refornla právnickýc.h studií. Bylo nutnO' budo
"ati ústavy fakultní, vznikla tu i potřeba pom.O'cných vědec-
kých sil. . 

Pražská právnická fakulta budovala na podkladec.h, které 
již byly dány. Doplňovaly se seulinární knihovny, otevřela se 
druhá část fakulty v Akademii, habilitovaly se nO'vé síly a začal 
vzrůst posluchačů, který stoupal každým rOlkem. Po dlouh~Tch 
otáleních začala státní správa se ,sta.vbou nové budovy, která 
utěšeně vzrůstá na krásném místě, na břehu Vltavy. 

Brně,nská fakulta měla do SV)Tch začátki'l dřívější snahy 
o druhou naši universitu. Včleněna byla do prostředí, které na
dšeně ji uvítalo a podporovalo. Nalezla v Brně již kmihovny, 
které byly zřizovány dříve pro jiné vysoké škO'ly naše. Nenalezla 
OYŠeln útulku v nové budově, nvbrž ve staré budově nehodící 
se pro fakultu. Ústavy a jejich·· knihovny lllusely se budO'vali 
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zno 'u, ale i tu dostalo se fakultě základú z darú někter)Tch me
cenášů (BrálÍova knihovna aj.). A nová faku~ta brněnská začala 
si tvořiti svou tradici, začala vydávati své publikace a vycho
váyal,a si tal,é své nové sily vědecké. Základní kálnen brněnské 
fakulty letos položený věští jistě BOV:)T její rozmach. 

Bratislavská právnická fakulta rostla za poměrú daleko ne
utěšenějších. Vznikala v prostředí, které zvyldo si na poměry 
b~'valé maďarské fakulty a na nl.aďarsk}T učebn}T řád, který 
OYŠelll odpovídal maďarsk}Tm pOlllěrůnl.. Prostředí nebylo tudíž 
nové fakultě právnické 11l.110ho nakloněno. Fakultě nedostalo se 
do jejích počátků žádného daru věcného. Musela b~Tti budována 
úplně znovu a přemáhala př'ekážky, které se jí do cesty kladly 
přirozeně nebo uměle. Vybudovala přes to dnes své vědecké 
ústavy a knihovny tak, že ani pražská právnická fakulta podle 
úsudku odborníkú takých nemá. Její umístění ve staré, ale nově 
zřízené budově bude asi dlouho definitivní. Její publikace vy
dávány jsou v samostatných sbírkách . 

Desetilletá práce nese tudíž na právnick)}ch našich fakul
tách své plody. Pražská právnická fakulta po deseti letech, a(~ 
\-ychovala řadu s.vých vědeckých .sill, má dnes 17 profesorú řád
n}'ch, 1 prof. milnořádného a 14 docenti'!, protože většina nových 
sil odešla na ostatní fakulty. Oproti roku 1918 má dnes přes 
4000 ,posluchačú. Brněns.ká fakulta nlá ] O profesorú řádn:)Tch, 
1 lninl.ořádného, 3 docenty a 2 suplenty. Tyto vědecké sílY' vy
chovávaly ročně kolem 1000 posluchačú. Bratislavská fakulta 
má 5 řádných, 5 minl.oí·ádných profesorll, 2 docenty a 3 sup
lenty. Počet posluchačll blíží se rovněž 1000 posluchačll. Brati
sl~1Yská fakulta trpí ovšmTI nedostatkem. vědeckých sil. Nedo
statek tento je Zpllsoben nejen tíÍn, že dosud se nikdo nepři
hlásil z jejích posluchačťl k vědecké dráze, aJle i Hnl., že stá tní 
správa při systenl.isaci odepř,ela fakultě bratislavské dostarl:ečný 
počet Ill.íst tak, aby fakulta byla skutečnč úplnou. Tyto okolnosti 
jsou hlavní překážkou jejímu rozvoji. 

Budoucímu desetiletí hledí tudíž n::\'~e fakulty s rúznými 
pocity vstnc. HlavnÍln cílem jejich je ovšeul. vytvořiti si svou 
tradici a vzájelnnýnl. snažením a usilovánínl. dosíci pokroku 
ve vědnínl. snaženÍ. 

V Praze dne 20. září 1928. ])1'. Rudolf Rauscher. 

První decenium československé litera
tury' právnické a státovědecké. 

Doba popřevratová pro literarl:uru právnickou a státovědec
kou zI1anl.enala zprvu nejméně na rozdíl od prací v jednotlivých 
oborech vědních. Stalo se tak hlavně proto, že tiskařské a nakla
datels.ké obtíže nebylo nikterak nl.ožno překonat v několika mě-


