
Spolková zpráv~. 

Dne 9. února 1926 konala se v místnosti Čtenářského spolku v Brně 
řádná valná hromada. 

Schů~i zahájil p, presid.!lnt Dr, VážnÝ o 20 hod. 30 min. 
Dle presenční listiny přítomno 31 členů. takže schúze byla platně za

hájena. 
Ve svém zahajO'vacím proslo'vu zmínil se starosta jednoty, p. pres 

dr. Vážný, o své pos'lední návštěvě u pres.identa republiky T. O. MasarY'ka 
a poejotkJ, že president je ~cela svěží a zdráv. Na to krátce se zmínil o čin
no'sti naší jednoty v r. 1925. 

Pak přečtena jeollatelská zpráva, jet <:n~la: 
Přeoně je~t tř'eba vy tk'1lo liti , ~e v r. 1925 O' letnicích konal se II. sjezd 

če~k(}slovens.kY~h právníklt Sj!l~d ten byt U1ll0iněn hlavně tím, že členové 
naší jedflQty vtl velké míře se prací přípravných i sjezdových zúčastnili. 
T'Ik předlleQQu sje~du byl náš vá~e<nÝ starosta p. dr. Vážný, gener. tajem
níkem člen naš.í jednoty Jl. prof. dr. Sedláček, a pokladníkem sjezdu p. dr. 
Krippner. 

Bližš! í!právu o sjezdu podá p. prof. Sedláček. 
l;innost Jednoty v r , 1925 po~ůstávala hl<lvně z vydá.vání Časopisu 

pro vědu právní a státní s přllohau:. Přehled rozhodnutí ze všech oborů 
prá,vn(ch, <I pak k pQ'řádá'\\f pravidelnÝch Člens.kých schi'IZí, 

Casopisu i s. Přehledem vycháí\! 1,000 €.xenlplářú k<lž.dého čílila. Čle· 
nové jej dostáva,H zO,arma, 

(;Ienskýchschůzí hylo celkem 13. o 3 méllě než mim 1924, což se 
vys.větluje sjezdem. Na všech těchto schůzích bylO' debatO'váno o praktic
kých případech. VětšinO'u ie řídil p. president dr. Vážalý, a hlavně jemll jest 
přičís.ti, že debaty o praktických případech jsou členy tak oblíbeny a že 
maií r·áz právnických seminářů. Debaty pak mají též proto> vysokou vě
deckou úroveň, že se jich účastni členové nejvyššlhO' sOl(du a členové práv
nické fakulty Masarykovy university. 

'pr'úm~fná účast na členskÝGh schúzích by1a 24 čhmú, 
KrQ'mě UvedenlÝGh s.ch"~í \\spořá<htla Jedno,ta ~ čle\1sk~ sohilzl) mimo 

Brn.o, 
Dne 14.,/3, <I 15./3. byl to.ti~ záie~d do Mor, Ostravy a dne 20:(6. 1925 

do Ul;!, Iira<!iš.tě, · . 
V Mor .. Ostravě f\l~1 relerá,t ~, V,fesiq0nt dr , Vážný na thema: K § 7 

jazyk. zákona. Schúze byla uspořádána v hornické škole a bylo jí přítomno 
asi 160 osob. Schůzi zahám delším proslovem p. pres. krajského soudu v 
MO'r. Ostravě Šimeček a za město Mor. Ostravu uvítal přítomné starosta 
města p. Prokeš. Na to přednesl svůj referát p. sen . pres. dr. Vážný, načež 
schúzi ukončil doslovem opět p. pres. Šimeček. Dopoledne téhož dne za 
velmi laskavého vedení p. sekč. rady Trnavského prohlédli si účastníci zá
jezdu 1:ást Vítkovických železáren, které účastníky zájezdu v poledne téhož 
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dne pohostily. Mimo to jako upomínku na zájezd poslaly účastníkům zá
jezdu 20 kovových, úhledných popelníčků. Za to vše vzdává Jednota žele
zárnám svůj dík. 

Večer dne 14.13. byla společná večeře, již uspo'řádali na svůj náklad 
hostitelé (Spolek advokátů). 

Druhého dne zájezdu (v neděli) byl zájezd automobily do Jilučína . 
Téhož dne pak vrátili se účastníci zájezdu do Brna. 

O velmi zdařilý průběh zájezdu přičinil se hlavně p. pres. Simeček. 
Zájezdu se zúčastnilo 30 pánů a 4 dámy. 
Druhý zájezd pak byl dne- 20. a 21. června 1925 do Uh. Jiradiště. 

Krátce po příjezdu do Uh. Jiradiště měl v budově kraj. soudu refer,ít 
p. prot. Jar. Sedláček na thema: Překročení hrar,ic při stavbě. Referátu 
bylo přltomno asi 60 osob. 

Na to pak poskytli hostitelé účastníkům zájezdu občerstvení v neda
lekých Mařaticích. 

Večer byla společná večeře a druhého dne byla nezapomenutelná 
vyjížďka automobily na hrad Buchlov. 

Právnická Jednota moravská děkuje na tomto. místě všem, kdo se o 
zdařilý průběh zájezdu přičinili, jmenovitě p. vrchnímp radovi J a'l1U Ludvi
kovi v Uh. Jira.dišti. 

Zájezdu se zúčastnilo 24 pánů a 5 dam. 
Třetí zájezd měl býti do Bratislavy a do Košic. Referát v Bratislavě 

měl míti p. pro.f. dr. Dominik a referát v Košicích měl míti p. pres. dr. 
Vážný. 

K zájezdu bylo vše již připraveno , avšak v poslední chvíli jej Jed-
nota z nepředvídaného důvodu odlo·žila. 

Zájezd jest pouze odložen a bude uskutečněn na jaře 1926. 
Výborových schůzí bylo celkem 7, roku 1924 8. 
Byly na nich projednávány běžné záležitosti. 
Clenů přiylo za rok 1925 celkem 17 a zemřel 1. Celkem je členů 422. 

Dopisů bylo přijato 17 a zasláno 23. 
Kromě toho bylo rozesláno asi 1.600 pozvánek na členské schůze a 

77 na výborové. 
Zpráva tato byla vzata na vědOmí a schválefla. 

Pokladní zpráva za rok 1925. 

I. J měn í v Ý d a j n é, 
Celkem za rok 1925 přijato 
vydáno za rok 1925 
zbývá celková hotovost 31./12. 1925 
která se vyka~U'je takto : 
U vídeňské spořitelny poštovní . 
u ústřední banky českých spořitelen 

bez IDO Kč zák\. vkladu, 
. u poštovního šekového úřadu 

bez IDO Kč zák\. vkladu, 
pokladniční hotovost 

Celkem 

Kč 47.733.16 
28.019.23 

Kč 19.713.93 

Kč 577.99 
11.595.-

» 4,341.76 

3.199.18 

Kč 19.713.93 
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Příjem vykazuje se takto : 

Pokladniční hotovost 1./1. 1925 
subvence od ministerstva spravedlnosti 
příspěvky členů 
předplatné . . . . . . . 
průběžná položka (omylný vplat) . 
různé příj,my za zvláštní čísla a úroky 
celkem činí příjem 

po srážce kolku 

Vydání vykazuje se takto : 

Za tisk firmě Ant. Odehnal a honoráře za rok 1925 celkell1 
Stude1ntský podpůrný fond »Braf" k uctění pall1átky zemře-

. lých čestných čl enů prof. dr. Otta a prof. dr. Storcha 
průběžná polo~ka (vrácený omylný vplat) 
knihovna . 
výlohy správní 
celkem činí vydání 

Kč 24.169.01 
» 2.968.-
» 9.840.50 
» 9.858.40 
» 350.-
» 520.25 
Kč 47.733:1 6 

Kč 24.659.-" 

2.000:-
» 350.-

150.i-
860.23 

Kč 28.019.23 
I . 

TI. Z á k I ad ní j Il1 ě n í s p o I k o v é s e v y k a z u jez a r. 1925 
takto : 
Vklad u Živnobanky Č. k. 1143 s úroky do 31.112. 1925 . 
vklad u Živnobanky Č . k. 24.645 s úroky do 31.112 . 1925 . 
vklad u SporobaOlky Č. k. 1696 s úroky do 31./12. 1925 . . 
vklad u CyrilIo-Meth. záložny Č. k. 42.973 s úroky do 31./12. 

1925 ..... .. 
zákla.dnÍ vklad u pošt. šekového úřadu v Praze 
základní vklad u Sporobanky 
knihovna v ceně 

Celkové jmění 

Kč 

» 
» 

639.77 
1.485.56 

575.13 

2.401.33 
100.--
100.-
998.31 

Kč 6.300.10 

Na subvenCÍch do'šla od mini stersfva, spravedlnosti subvence o 1.000 
Kč menší než roku 1924. Od ministerstva školství a národní osvěty nedošla 
v roce 1925 žádná subvence, ale jest naděje, že podaří se dodatečně ji do
cíliti a zvýšiti tak výdaj na časopis a honoráře autorské, jak bylo by žá
doucno. 

Pro rok 1926 navrhuje se ku schválení tento 
rozpočet : 

Pří j my: pokladniční IlotovOSt 1./1. 1926 
příspěvky členů 
předplatné 
subvence 
různé příjmy a úroky 

Vyd á ní: tisk a honoráře 
knihovna .. 
výlohy správní . 

Celkem 

Celkem 

Kč 

» 

» 

Kč 

Kč 
» 
» 

Kč 

Tato pokladní zp ráva byla vzata na vědoll1í a schválena. 

19.713.9,3 
10.000.-
10.000.-
5.000.-

500.-
45.213.93 
30.000.-

500.-
3.000.-' 

33.500.-

Na dodatečný návrh pokladníka dra Krippnera bylo usneseno, ' aby 
členský příspěvek za rok 1926 byl stejný jako v roce 1925, t. j. Kč 60. - . 

. Potom knihovník Jednoty přečetl tuto svou zprávu: . 
Stav knihovny se za uplynulý rok nezměnil. Pokud bylo možno, byly 

vypůjčené knihy vyupomínány a vráceny. 



169.01 
)68.
!40.50 
!58.40 
!50.
;20.25 

'33:16 

;59.-

100;-
150.-
50.~ 

160.23 
119.23 

1925 

39.77 
85.56 
75.13 

01.33 
00.--
00.-
98.31 

00.10 

1.000 
lošla 

do
žá.-

13 .9" 
lO.
)0.
lO.
lO.-
13.93 

lO.
lO.
lO.--
10.-

aby 
0. - . 

Nových knih nepřibylo, ježto nebylo ijličeho zakoupeno, a rozmnožo
vání knihovny se nedoporučuje proto, že se užívá za nynějších poměrů mě
rou zcela nepatrnou. 

Tak si vypůjčilo domů čienú během roku 1925 knih 12, Ý knihovně 
samé asi 40. 

Vypůjčování omezuje se na lmihy starš'í, ježto nejnovějšími díly netl,í 
knihovna vybavena. 

Zmocnění dané loňskou valnou hromadou výboru, aby knihovn y bylo 
účelněji upotřebeno věnováním , nebylo zatím provedeno. Přetne~ení knihov
liy do univers itní knihovny nedoporučujeme zatím, než-Ii tato dostane nové 
umístění, pro nedostatek místa a bude uvažováno o přenesení na fakultu 
právnickou, kde knihov na staršími díly může posloužiti studiu historickému 
a případně o zařazení .části do bibliotéky nejv. soudu, pokud tam nelze ně
kterých děl opatřiti. 

Zpráva knihovní byla schválena. 
Pak podrobnou zprávu o II. sjezdu právníků podal -jehO' gen. tajemník, 

prof. dr. Jaromír Sedláček. 
Zpráva ta byla vzata na vědomí , načež p. předseda dr. Vážný' podě

koval generál. tajemnÍko'vi a pokladníkovi sjezdu za jejich veškeru práci, 
kterou pro II. sjezd čsl. právnÍkú vykonali. 

Na to se přihlásil ke slovu p. dr. Machovský. rada nejv, soudu, a vy
tknul neobyčejné zásluhy starosty Jednoty pana presidenta dra Vážného 
nejen o naši Jednotu, ,nýbrž též o II. sjezd čsl. právníků. 

Všichni p,řítomní projevili uznání i dík panu pres, dru Vážnému spon
tannÍm, dlouho trvajícím potleskem, jsouce si vědomi toho, jak významnou 
osobností jest p. presiden t dr. V áŽlný pro naši Právnickou Jednotu a pro 
náš právnický život vůbeG. 

Pak p. prof. dr. Fr. Weyr podal zprávu redakční. jež byla vzata na 
vědomí a schválena. 

Na dotaz pana prof. dra Rud, Dominika podal bližší vysvětlení pan 
pro.f. dr. Weyr. Tento prohlásil. že redakci Časopisu pro právní a státní 
vědu nejde o to, aby v časopisu byly uveřejňovány příspěvky z osobních 
důvodú. 

Rovněž p'. pres. dr. \LáŽlný prohlásil, že jest přesvědčen, že v časo
pisu nebudou žádné zprávy snad jen z osobních dúvodú otisknuty. 

Na to prohlásil p, pro-f. dr. Dominik, že tím pokládá svůj dotaz za 
vyřízený. 

Dr. Methoděj Fišer podal zprávu o příloze našeho časopisu, totiž o 
Přehledu rozhodnutí ze všech oborů právních. Sdělil pak, že nelze mu dobře 
redakci zastávati, a žádal, aby byl místo něho někdo jiný redaktorem. Tato 
záležitost ponechá,na k vyřízení výboru Jednoty. 

Na to bylo přikročeno k volbám výboru. náhradníků a revisorů. 
Aklamací zvoleni: 

Starostou: Dr. fr. Vážný, II. president Nejv, soudu , 
l. jeho náměstkem: Dr. Fr. Weyr, univ. profesor, 
II. jeho náměstkem : Josef Novák, vládní rada. 
Za: členy výboru: 

1. JUDr. Fr. Brychta, advokát , 
2. Jaroslav Čížek, rad a vrch. zem . soudu, 
3. JUDr. Pavel Krippner, advokát, 
4. Dr. Fr. Macho'vský, rada Nejv. soudu. 
5. Dr. Jaromír Sedláček, univ. profesor, 
6. Dr. Josef Voslař, . ministerský . rada. 
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Za náhradníky : 

1. JUDr. Methoděj Fišer, advokát, 
2. Dr. Augustin Kunze, rada Nejv. soudu , 
3. Dr. Karel Růžička, kand. advokacie. 

Za revisory účtů: 

1. Václav Mlejnek, rada vrch. zem. soudu, 
2. Dr. Emanue l Líska, notář . 

./elikož nebylo volných návrhů, ukolnčil starosta schůzi o 22 hod. 
45 min. 

Na to se konala ihned 

u s t a v ují c í v ý bor o v á s c h ů z e. 

IIa níž byl zvolen: 

J. jednatelem prof. dr. Sedláček, 
II. jednatelem a zapisovatelem dr. František Brychta, 
a pokladníkem dr. Pavel Krippner. 

Nákladem Právnické jednoty Moravské. -: Tiskne Ant. Odehnal v Brně. 




