
Druhý právnický sjezd. 
Jaromír Sed I á č e k. 

Po dvaceti letech Rřřstupují naše právnické jednoty v Praze, 
Brně a Bratislavě k pořádání druhého právnického sj:ezdu. Jubileum 
dvacetiletého výročí prvého našeho právnického sjezdu má osla- . 

. veno býti druhým právnickým sjezdem v Brně. Tím plní se pro
gram, který byl stanoven na prvém právnickém sjezdu v Praze 
v roce 1904, tehdy předseda sjezdu Randa ukonči'! jednání sjezdová 
slovy, že doufá, že příští sjezd bude se odbýVati co nejdříve na 
Moravě. Slova ta přijata byla podle protokolů sjezdových s bouř
livou, dlouhotrvající pochvalou a potleskem. Zároveň vyslovenú 
důrazně, že zřízení university na Moravě je naprostou nutností 
pro národní kulturu. Tehdy domnívalo se české právnictvo, že bu
de brzo zřízena česká universita v Brně a že bude na oslavu zří
zení druhé fakulty právnické možno pořádat~ druhý vědecký práv
nický sjezd. Leta míjela a naděje na zřízení fakulty oddalovala se 
více a více. Přišla světová válka, doba velké hry s osudem, kde 
jsme zvítězili. Po vítězství samoz.řejmo bylo, že uni-versita v Brně 
musí býti zřízena. Tak došlo v roce 1919 ku zřízení druhé české 
universi~y. Rok po M zřizuje se třetú universita v BratiJSlavě. Br
něnská právnická jednota pokládá za svoji povinnost splniti pro
gram prvého právnického sjezdu pražského, když naplnila. se léta 
a doba vhodná nadešla. Ve snažení svém je vzorně podporována 
právnickými cr,ednotami v Pmze a f3rati'slavě. 

První právni1cký sjezd hyl též ljU'bi~ejní, oslavo-valť 'čtyřicetilletí 
;právnické jednoty, v Praze a Í'Ulbileum ži'vota i vědedké ,činnosti 
Randovy, tohoto hl[:avního. orga'l1isa-tora Inovodobé vědlecké obce 
práJvnkké. 

Do té rnky j'sl()u !Si ,oba sljezdy v,odobny. Ale sHúace je v obou 
pří:pa.dech valně rozdílná. První- vědecký sjezd právnkký moh1 
-obraceti se j1en k otázkám -ra1kouS'ké'ho prá'va, ,druhý věnovati se má 
legislativním otázikámčeskoSilovenslkého Iprávw. I pirálvmlí řád je vý
:razem nál:odní k,ultUlry a ·proto úkolem druMho sJezdu bude stano
viti v nělkterý1ch ,olÍázkách Isměrnice, jalk by právní řád v duchu na
šillch kulturních ideálů mě'! býti upraven. PrOlblem, jehož část má 
sjezd řešiti, není malý, !nejde! o uk méně než O' prohlem sjednocell1Í 
našeho vrávního řádu. který jsme převzali dědictvím z přísně mo
narc'hlisHokélho Rako'us'ka a oHg,archi.cké'ho Uherska. Je přilf,o'zeno , 
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že sjezd nemů'že 'celý teiIl10' 'pwblem vyřešiti a že j>en' nělkoLi.'ka vý
znanlD'ými Iegi;sla1JiJVII1Jmi OItázlkami se bude mo'Ci zabývati Tof ve
Nký rámec ISjezdu a 'jeho, význam pw naši národní' kuMurr-,u. Odipo
vědnolSt sjezdu druhého j'e mnohem větší ne,ž prvého Sjezdu, kde 
pr,OIblem byJ nepoměrně UŽlší, který byl velmi dobře formulolVán 
illn'Í'žet,em Jir'ím z Lobkowilcz : »Codo platiIl,ého práva pos.iúi'Vního 
jest nám IpřihlížeN k stáva,jící-::11Iu zá:k,onodárstvJ rajkousk~mu. Ani 
předmČ'ty, aiIli vý sl-edlky nvnčjšího vědeckého Mdáni českých práv
nlúků neodLuču~,í je toho času od IPrávnridva, náteželiídho k jdným má
rodnolst,em«. T ehdy právnidcý sjezd 'byl sjlezdem rakouslkýClh práJv
níkll české námdnos,ti , dnes jde o .sjez,d československých .právnfků. 
Jak hrdě múžeme to dln;es vy'sloviti, vzpomJn'ajíce vděčně těch , kdož 
nám tuto hrdou radost umo,žmili svoií poctivou praoí za poměrů, 
které čelské kultuře má]'o byly příznivy. 

I dnes chce zůstati náš právník členem 'Veliké llculHmy evrop
ské. a],e ja'ko 'čes!kosJOIVenský \právník chce býti r()lVnoprá'vnlÝm čle
nem: této vznešemé kulturní spoleónosti. Nechce upadnouti v malo
mě:stskou lmltumí výlučno'st, která jen malstku}e duševní práz.dnotu. 
,Naop'allc pwbJ:emy dnešníillUlltury evropslké ~ ISOill též našimi p'roble
my, ale řešení jlich mll1sÍo býti naše pro nás. Ohceme z3!chovati si lI1ašJ 
!kulturní, ~ndilviduaJi,tu 'právniClkou v r&l1lci všeobecné kultury evrop
ské. Nebudeme vyllučo'vati cůzí národy z našeho 'sje'zd:u a,přís,lušní:ci 
i'ej.ilch ;budou nám milými a vít,anými 'hosty, čelslillo'slo'Venslké právní
ky menšin' přůjme'TIe ochotně ve svůj střed. nebo'f víme, že ' uzaviÍ
rati se v otázkách iku'l,tumÍ'Ch znamená s[abo.st a má zakrýti jen ne
dOlsta1,eik národního karakteru. My však :vě'říme. že máme ji'ž dos1i 
národní IlculturY' a ná:rodnÍho' Ikar~ktwu, :aJbychom se nemuSlÍli báhl 
cizí: Ikon1kwre'Illce. V ,tom pr,amení naše hluboká víTa v sílu našeho ná
roda a ,z nlí čerpáme 'SiÍJu Ik m:a,š,Í ;prád. 

Si~zd právni'cký má v našem dnešním prostředí- připomenouti 
též veliký význru;rL 'právnj,ctva 'pro naši 'kulturu. Převratné doby, 
líheň ne.j:smě1ei'škh 'l'e,gislativ'DÍch myšlének, kdy dostaoolva!o přám:Í 
nedasně vyslovené, aby se stá:vrulo záUmnem, zatlačovaly význam 
právnllct;v,a v prád legislaúi'VnLP:o:kles1á tecll11lilka l>egislati'Vní a ,tím 
ZlpŮ'solbená ,nejils,t,o,ta prá'vncrho řádu byly ,nutnými, třebas neví'tanými 
průvodoÍmi naší mladé sVQlbody. Prá,vě na sie~du tomto má právni
ctvo na:š>e prlo1kázati, ,že 'ide 'ON záJkonodárství o vÍ'Cellež o' po.u,hé 
f.onmullovánÍ na'hodlilých přání. Právě pr,oto vylučuje se ze Sjezdu 
iaJká!ko;llivpoHtika, ani t. Z'N'. vědelClká poHtlilka nebude na sljezd při
puštěna. Otálzka lelgli'slativní techniky má býti řešena na konkretnÍ1ch 
příp,adeohbez ohledu na momentannlí proudy politické. To neZ'lla
mená: však že by sjezd se 'llzaví'ral sociálním pwb1le:nům dnešlka, 
naolpak bude }eho 'p,OIVi'nnOlstí. pmblemy ty též řeš~ti v legj'sJatri'VnÍ'ch 
otálzlká>c!h, ale vědeckou metodOlu pod zor1ným úhJ,em postulátu spra
vedlnOlsN. MY'sJím" že tím nejlépe bude molCÍ 'Právni-ctvo upozorniti 
na 'yYs'okir !kulturní svůj význam a tak sjezd tento podepře též sna-
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hy tělch, 'k!dOlž v nedostatečné:n honowvání práVlJ1iClké 'práce právem 
shJl:edáNiají nebez:pečlÍ pro naši kuHmu. 

MiImo tyto, řekl byc'h, V'nější úkoly má míti s.j.ezd též úkol 
vnitřní t. ti. Isblížfti teoretiky a prak tuky 'rúzný'ch ohmů v jeden 
společnýceleilL Dnes vi'díme Ibolhužel IT1elPiřílznilVÝ zjev, žepra:ktilCi 
straní, se lHerárníčill1mosti , 'přeneclháIVajíce ji: 'jen tooret~kům. Ttto 
jsou,ce palk ,počtem s:labí a: nad to 'z;amě's,tlllaJní m ,ga'lti'sad vysolkých 
škol 'prárvntClký,ch lIJieaJ:ohou úkol ten zmoc:i a tak lHeraoora právni
cká není ve všech smerech truk pěstována, jak by ;pěstována 'býti 
měla. Doufejme, že společná práoe na: siwdu :přinese i zde sVQije 
oVQice. K prvému Sjjezdu sešlo se 50 prací a dloufáme, že !ke druhé
mlU Sjezdu sejde se prací ještě ví,ce. 

Víme, že o ,PrIVém Isj'ezdu právnickém v dzin'ě hydo :přízniIVě 
psáno a práoe jeho respektovány. Tatopmpa,ga'onlí, cr representační 
Lunkce sjez diu za:choválVá i dnes svůj význ'am. Ba význam jeho 
stoupl tím, že jde o právočeslkOlsIoiVenslké a ne ra'kou~ké jako kdyls:i. 

Brno, země'pisný střed repuhl'ůky, sídlo nejvyššího soudu a 
mladé ,prá:vniclké fakulty, vážně praculjÍd, má to Měst,í, že bude 'Ve 
svý'ch zdeclh IhOIStiti druhý Sjezd, ale prvý SIj'eZJd prárvmíků česlwslo
venstký.ch. PráIVě nejvyšší soud a ipráV'nřaká fali::u:Ha ,dávají nám zá
mku, že práce Sjezdové 'budou !Vážně ;prováděny. Jest tedy na če
sko,slovenských právníci'ch, oby s nadšením přispěl:i ke zdaru ,toho'Ío 
druhého s.jeZJdu a zachovalá jeho vědedkou úroveň, která :by repre
Isentovala naš'e práV'nictvo, doma i v OÍZJině. 

Řád sjezdový. 

§ 1. 

Výbor pro uspořádání druhého československého sjezdu právnického 
v Brně v roce 1924 sestává ze členú výboru Moravské právnické jednoty 
v Brně, kteří ve schúzi dne 4. dubna 1923 sestoupili se v přípravný vý
bor sjezdový, a z těch, které výbor koovtoval, po vřípadě kooptuje. 

Předsedou jest starosta Moravské právnické jednoty, místopředsedy 
starostové Právnické jednoty v Praze a v Bratislavě. 

Člen výboru :musí míti vlastnosti uvedené v §u 7. 
Aby dosaženo bylo snazší administrativní součinnosti utvoří práv

nická jednota v Praze a v Bratislavě místní přípravné výbory. které' urči 
své zástupce ve výboru pro uspořádání sjezdu a pro sekce (§ 3.). 

§ 2. Účelem sjezdu jest: 

a) jednati vědecky o otázkách z jednotlivých oború věd právních a 
státních rázu základního, jež buČ: legislativně nebo v praktickém živo tě 
jsou záhadny a zaiímavy a jež na základě odborného dobrozdání mají býti 
předmětem výměny názorú při shromážděních sjezdových, s vyloučením 
otázek aktuální politiky ; 

b) postarati se o to, aby výsledky vědecké činnosti sjezdové tiskem 
byly vydány a tak československé písemnictví vědecké rozhojnily. 
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§ 3. 

Aby účelu toho bylo docíleno, utvoří se sekce pro jednotlivé odbory 
věd prá'vnÍch s,prav<lvané výbory sekčními. 

Sekcí jest pět: 

. sekCE 1.: právo civilní (občanské, obchodní, směnečné, horní); 
sekce 2. : civilní řízení soudní; 
sekce 3.: právo trestní, hmotné a formální; 
sekce 4.: právo správní; 
sekce 5.: právo finanční. 
Administrativní práce pro pořádání sjezdu provede výkonný výbor, 

zvolený ze sjezdového výboru za spolupůsobení místních výborů v Praze 
a v Bratislavě. . 

§ 4. 

Sjezd pOrD'kuje v ied.né n~bo někoHka schůzích plenárních a ve 
schůzích sekcí za předsednictví předsedů neb náměstků. 

§ 5. 
I 

Sekce porokuje na schůzích o otázkách, jež si předem stanoví a 
zavčas před sjezdem vyhlásí. 

§ 6. 

Každý účastník sjezdu může zaslati pojednání o každé otázce sek
ční stanovené a to ve formě k tisku způsobilé k rukám předsedy přísluš
né sekce. 

Sekce určí se pro každou otázku referenta. Ten podá sjezdu zprávu 
sekce o došlých a přijatých (§ 16. lit. d) pracích. 

Po té zahájí se rozhovor. Jednotlivec (kromě referenta) nesmí ke 
ka.ždému bodu mluvilÍi déle 10 minut a ne více než dvakrát. Schúze múže 
připustiti úchylky. 

Práce, které byly přijaty, buďtež mezi účastníky nejméně měsíc 
před sjezdem tiskem rozdány (§ 15. lit. d). 

§ 7. 

Účastníky sjezdu mohou býti absolvovaní právníci českoslovenští, 
jiní právníci jen hosty. 

§ 8. 

Účastníkem stane se, kdo se písemně ů. sjezdového výboru přihlásí, 
příspěvek zapraví a obdrží legitimaci sjezdovou. 

Hos'tem se stame, kdo se přihláSÍ u sjezdového výboru a o.bdrží le
gitimaci sjezdovou jako host. 

Příspěvek účastníka stanoví se na Kč 50.-. 

§ 9. 

Jednací řeč účastníků jest československá nebo jiná slovanská. Ve 
schÍlzích sekčních lze mluviti i iiným jazykem v čsl. republice obvyklým. 

§ 10. 

Sekční výbory tvoří členové sjezdového výboru, kteří se k některé 
z pěti sekcí přihlásí. 

Každý sekČl1í výJbor zvolí si prost,ou většinou předsedu, dva místo
předsedy, jednátele a pokladníka. Výbor se ustaví, je-li aspoň polovina 
výboru přítomna. Jinak jest výbor sekční schopen usnášeti se, je-li pří
tomen předseda nebo jeho náměstek, jednatel a alespoň jeden člen. 

t 
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K ustavující schůzi svolá výbory sekční předseda sjezdového výbo
ru neb jeho náměstek. 

§ ll. 

Výbor výkonný řídí předseda sjezdového výboru neb jeho náměst
kové. Sjezdový výbor zvolí do něho 6 členů, dále v něm zasedají po dvou 
členech z místních výborů v Praze a v Bratislavě, sekční jednatelé a čle
nové výkonným ViÝborem kooptovaní. 

Výbor jest schopen se usnášeti, je-li přítomen předseda neb jeho ná
městek a alespoň 3 členové jeho. 

Výbor výkonný volí za sebe 2 místopředsedy, generálního tajem
níka, 2 jednatele a sjezdového pokladníka. 

§ 12. 

Výbor sjezdový způsobilý jest usnášeti se, je-li kromě předsedy 
nebo jeho náměstka, jednoho jednatele a pokladníka přítomna aspoň čtvr
tina jeho v Brně sídlících členů. 

§ 13. 

Všechna usnesení sjezdového výboru a jeho odborů dějí se prostou 
většinou přítomných . Předseda hlasuje naposled a při rovnosti hlasů roz
hoduje mínění, k němuž on se přidal. 

§ 14. 

Schůze výboru odborů svolávaií příslušní předsedové neb jich ná-' 
městkové. 

O každé schůzi výboru neb odborů sepíše se jedním z jednatelů zá
pisnice, již spolupodepisuje předseda nebo jeho náměstek. 

Jednatelé výboru i odborů postareitež se . o to, aby spisy sjezdorve 
byly uschovány a poskytovaly spolehlivý obraz chodu prací sjezdových. 

§ 15. 

Sje~dový výbor : 

a) stanoví a mění sjezdový řád svůj i odborů, 
b) určí, kdy a kde se sjezd koná, jakož i jeho pořad; dokud není 

zajištěna úhrada pro náklady sjezdové, nemůže toto usnesení býti učiněno; 
c) zkoumá účty a rozpočty sjezdové; 
d) stanoví, za jakých podmínek dodají se účastníkům sjezdové pu-

blikace. - . 
Čestné předsedy voliti zůstaveno jest první plenární schůzí sjezdové. 

§ 16. 

V působnost výborů sekčních náleží vše, co souvisí s vědeckou strán-
kou sjezdu a není vyhraženo výboru sjezdu. 

Zejména jim náleží: 
a) stanoviti otázky (program rozhovorů sjezdových); 
b) ustanoviti, do které doby písemná pojednání a v jakém jazyku 

(§ 6., odst. 1.) zaslána býti mají; 
c) ustanoviti referenta pro jednotlivé otázky (§ 6., odst. 2.); 
d) rozhodovati o návrzích nebo o tom, má-Ii se práce nějaká k jed

nání sjezdovému přijati (§ 6., odst. 2.); 
e) opatřiti a připraviti materiál pro tisk vědeckých publikací sje

zdových. 
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<§ 17. 

Výkonný výbor obstará záležitosti sjezdu, pokud nejsou vyhraženy 
výboru sjezdovému. Zejména mu náleží: 

a) sestaviti >pro schůzi výboru, v níž bude rozhodnuto o době a místě 
sjezdu, podrobný rozpočet příjmů a vydání sjezdových (§ 15., lit. b) ; 

b) povolovati výborům sekčním finanční úhradu. 
účty vede první jednatel; jmění uchovává a spravuje pokladník, jenž 

vydává peníze na poukázky, ppdepsané předsedou :výboru neb jeho ná
městkem a jedním jednatelem :výboru. 

§ 18. 

Vyhlášky a prohlášení výboru (odborů) podepisuje předseda neb 
náměstek předsedy a jednatel výboru (odborů) . 

§ 19. 

Meritorní usnesení v sekcích učiněná předloží se závěrečné schůzi 
plenární. tllas'ováním bez de ba t y rozhodne schůze tato, zda sjezd 
usnesení schvaluje, či nikoliv. 

form:Hní usnesení sekčních schůzí na odložení té které o1ázky, sdělí 
se v závěrečné schůzi plenární. 




