
nezinárodních ženevských institucÍ
plánem Zpráv předcházejících což. 
ním h,o~podářský a so ciální v')'voj" 
První cást probírá všeobecně čin
a je opětně rozdělena Vle tři ka-
M'ezinárodní činnost informační" 

e ve stručném výtahu roční zprá
j o aplikaci ratif ikovaných úmluv 
VY. - V prvé části sub 1. v'e stati 
lána mimo jiné též poměrně dosti 
:avu SSSR. Táž část přináší též 

právní rady B. Ii. T. (z čsl. dele
a neomezuje se toliko na otázky 
části druhé pi-ehled hospodářského, 
kud snad pi-íliš stručný, nicm~ně. 
árodních přesunech zlata, o hnutí 
e, o mezinárodní výrobě obchodu 
[led všech úmluva jich 'ratifikací" 
S. R. je co se t)Tká ratifikace ná-

pak poďrobné zkoumání aplikace' 
)chraně dělníkl't, o sociá lním po
hraně zv láštních kategorií dělni
[kl't a jich obecných právech. .
:íznivé kritice a odsuzování Orga
.ní ro,čního počtu ratifikací, který 
od 15· III. 1928 do 15. III. 1929 

) o 22 nejvyšší dosud dosaženv
íe mezinárodní život nen.í nikdy 
)vné vl'tle stále a neochvějné. " že' 
l'tvěry a vtUe, « - Zprávla je ' cen
!j í se pravidelně informovat o s lo 
; pdoářsk)T c;1. Je rekapitulací pro 
v tisku, informační publikací pro' 
rychle a dl'tkladně. Pro všechny 
11 . dl'tkazem, že :Mezinárodní orga-
I Jehož pravidelný chod je doko-
úplně zajištěn, takže bez oba-v 

Iní revisi prvých ratifikovaných 
Žourek. 

:iletí banky )}S.lavie« v samostat
československého pojišťovnictví 

Str 114 + 2 graf, ta1bulky_ 
vydaná na os lavu 60. výročí za-

11 vrclln ím ředitelem upoutá po-
vnější úpravou 2:. p'ečlivým .pro

podává podrobný výklad vývoje· 
)žením je spojena řada zvuČnýcfI:. 
ký, Grégr atd .), a v tomto rá~nci 
v~. ~ ej zaj íntavější jsou kapitoly 
eJmena J ugos1avie) a vÝvoji jed

!ě i o jejích m ťcenášsk)Tch sna
Iky, které v t<lkové publik a.ci by 
:ké znázornění pojístnýc:h reserv 
tlstrací dějin banky než při slav. 
e místy přece jen příliš květnatý 

Dr. Čakrt. 

ovědný redaktor Dr. Karel Novák .. 
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Collegium doctorum. 
Univ. prof. Dr. Jaromír Sed 1 á č e k (Brno). 

Převzali jsme university tak, jak si je vyltvořil dynastick~r 
stát, poloabsolu1:istický-polokonstituční. University, a v prvé 
řadě právnické fakulty, měly sloužiti k v~Tchově státních úřed
níků, na. tě,chto se žád~lo, aby byli oddanými slnžebníky dyna
stie. Je přirozeno, že tento SystéUl nemohl trpěti, aby na myšlení 
právní1ků měl míti někdo jiný vliv než šéf stárl:ního úřadu. Středo
věk stvořil university ja,ko samostatné cechy učenců. Ta samo
správa universit, spočívající na soudržnosti doktorů, zachová
va~aJ nám antickou kulturu ve světě barharů. Ta samospráva 
universitní byla základnou pokroku i tam, kde pozdní schola
stika, utápějící své epigonství v analytických úsudcích, nahr.a
zena byla vědeckou llletodou, umožňujíeí syntetické úsudky a 
tím vědecký pokrok. 

Universita není na to, aby opatřovala lidem certifikáty na 
určité příjmy. Universita je palladiem vědy a národní kultury r 

univemita se nevyčerpává pí-ednáškmni a zkouškami. Jako kul
turní ústav, tvoříeí a nikoliv reprodukující, jie IPodrobována ne
'ustálé změně, ale zároveň 11lusí zachovávati hodnoty kulturní 
již dané. Při-rovnal bych universitu k pochodňovému běhu, kde 
jeden běžec přejhná pochodeň od druhého, aby ji zanesl dále, 
aby nové obzory jí osvítil - stále nové osvětlení, ale ,stále rtáž 
pochodel1. 

Jsme dnes smnostatni a přiklonili jSllle se k parlamentární 
demokracii, to znamená, že nemáme nad sebou žádné osobnosti, 
která by za nás myslila a jednala. Sam'ostatnost neznamená ne
vázanost, samosíÍatnost znaluená těžkou .odpo"ědnost. Právníci 
.odcházejí ' z této fakulty, aby sloužili lidu, vždy sloUŽ'í právník 
lidu, i když se zab~'vá tím či oním oborem práva. Služba práv
níkova je tvorba norem, ať již normy tvoří aurtoritativně jako 
soudce (v nejširším smyslu), či zda je poradným orgánem jako 
advokát, prokurátor, anebo jako lninisterský úředník. Norma 
právní určuje běh lidského života, umožňuje zlepšení podmínek 
životních, hospodářský a technický pokrok. V rlemokracii není 
předeln daného bodu - dynastie, v demokracii je vše plynulé, 
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vše relativisováno a zde právě právní' věda lnusí tílTI více n(1-
sadirti. Parlament dodává vždy a všude zákony formml nedOtko
nalejší než absolutní monarchie, tak třeba jen srovnati zákOlfiy 
římské repuhl:iJky s konstitucemi pozdního císařství, nebo an
glické status s ordonancemi francouzských králú. To znunlená, 
že v par1alnentárrní demokracii právník, aplik11jící zákony, je 
postaven před úkol obtížnější než za absolutní monarchie., Ob
tížnost se stupňuje tím, že aplikace lnusí býti v demokracii for
mámě i maiteriálně dokonalejší, než v t. zv. vrchnostenském 
státu dynastickém. Obtíže jsou vyváženy eticky hodnotnější č.in
noslí právníkovou jako službou lidu. To vše vede k tomu, že 
právník, vyšedší universitu, nesmí ustrnouti , nesmí se jeho obzor 
snížiti na pouhou rutinu soudcovskou, administrativní, advorkált
skou atd. Rutina je bezduchá a v patách za ní :kráčí nevážnost 
k vlastní činnosti, což vede k jistému lnravnímu cynismu. 1'10h1-li 
se dynastický stát spokojovati s rutinéry, není to llložno za de
mokracie. 

Na druhé straně chová v sobě parlalllentární dC'll1okracie 
též nebezpečí IP~O universitu . Universita jen tehdy mi'1ž,e plniti 
svůj úkol, je-li svobodná a nezávisl:1, to1iž duchovně svobodná 
a nezávislá. Politicrké strany, které jsou lllocenským V)TalZenl 

. tohoto systému, lnívaji někdy ' chuť, pokud InOlž,no vše nostati do 
sféry své moci, i univ·ersi,ta není před hm iInmunní; ale takový 
zásah znamenal by hrob university. Na druhé straně universita 
má zapotŤ'ebí státní podpory finanční i lnorální a tu je zase ne
bezpečí, že strany, nmnohouce vtáhnouti universitu do přímé 
sféry své moci, n ebudou lllíti na U!Iliversitě žádného zájmu a tÍlll 
universita bude živořiti tak, jako živoŤila v době piředbřeznové. 
Universita lnusí se opírati o solidaritu svých členů, jen tak může 
čeliti obému nebezpečí. 

Členy university jsou nejen profesoři, jsou jimi i studenti 
'a doktoři. Na doktory se zfpravidla zapomíná. Jsou zapsáni 
valbu dOlktorú a s1o'žili slib, že zůstanou unirversitě věrni. Právě 
doktoři tvoří nejeellinější část university, ba řekl bych podstat
nou její ,část. Bohužel. doktorři práv, odešedše z university, ne
dtí se již býti jejími členy a přece je to vada pro obě strany. 
Pro doktory, že název je prázdnýln zvukem, pro profesory, že 
nemají spojitosti se svými odchovanci a lidmi praxe, aby tak 
jejich činnosti byly ovlivi1ovány čilJ1'nosltí praktikú, pro sltudenty, 
že přicházejíce na univer1situ a odcházejíce z ní, nenla.i,í žádného 
staršího rádce a IPlřítele. Váha a vliv university stoupá ,či klesá, 
podle Itoho, jak dovedou ty,to tři složky zústati stmeleny společ
nýlni zájnly. Můželne je zce:la isolovati, ale pak je po universitě, 
pak málne speciální odborné školy, které dovedou vycvičiti ruti
néry, ale ne pěstovati vědu a. vychovávati ty, kteří se vědě za
světili, ať již pro vědu čistou, či v praxi užitou. Tam, kde vě
dOlní sounáležitosti bylo rporušeno, jako ve Francii a v Rakou
sku, viděli jsme značný pokles universit. V Anglii i v Německu 
byl rozkvět universit, poněvadž každá z nich tvořila zvláštl1í 

obec akademickou 
uplatní se j'edině 
sko zapotřebí uni 

Tyto myšlénky 
pořádan.ých, k tom 
pevnější formu. 
dobrovolný sv 
že promoční slib, 
prázdnou floskulí , 
pro c.elý život a za 
k níž j'alko doktor 
myšlénka tohoto 
ohlasu, ale právě v 
která je dítkenl t 
náležitostí členů 
mladá demokracie 
titu, na množstvÍ, 
hypnotisována h 
a ráda zapomíná 
nejsou nic platny, 
řekl, k čemu to 
naší demokracie. 
nemožrno organi ' 
podlehla , poněva 
kvantitativně , v ' 
nisovati Jen kvali 
jejimž výrazem js 
o obtížný 
blém se musí 
udržeti jen kvali 

Konečně jest 
na universitě v 
svoji kulturní 
kulturní působ 
za l1ejdiHežitějši. 
kolllegiem splniti 
val za tuto uni 
kde budou její 
prchavá, ne ' 
musí zde býti vi 
státi viditelnou 
užíti staréhO' 
pravého a vzne 
'Sostnost ducha 
nalPlniti. 
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obec akademickou v IPravém slo.'va smyslu. Náš lnalý národ 
uplatní se jedině svou kulturou, má tedy více než staré Rakou
sko . zapotřebí universit, které by šly v čele vědeckého pokr:oku. 

Tyto myšlénky vedly nás n!l právniekých besedách, u mne 
po.řádaných, k tOlDU, abychom. dali tomuto kulturnímu závazku 
pevnější formu. Tak se pomalu rodilo. co.llegium doctorum jako 
do.brovolný svazek doktO'rů naší fakulty, kteří si uvědo.mují, 
že prolnO'ční slib, solemními latinskými slovy prO'nášený, není 
prázdnou floskulí, nýbrž vážným slibem, yižícím kroky do.ktora 
pro celý život a zavazujícím ho vlIči celku t . .1. vůči unive'rsitě, 
k níž j'alko do.ktor přináleží. Snad v jinéln kulturním Iprostředí 
myšlén:ka to.hoto dobrovo1n,ého 'kollegia do.kto.r!I nenalezla by 
ohlasu, ale právě v naší mladé den'l!okracii a v mladé universitě, 
která je dítkeln této. demokracie, stala -se otázka kulturní sou
náležitostí členů university akltuální. Mládí rádo přepíná, i naše 
lnladá den~okracie přepíná a upírá svúj zrak Jedině na kvan
titu, na množství, bez ohledu . na ducha, naše demok'ralCÍe je 
hypnotisována hrou volebních čísel a mo.censkými pOlněry stran 
a ráda zapomíná na to, že všechna tato' čís]a a pomě·ry i rovniee 
nejsou nic platny, není-li to vše podloženo duchem, který by 
řekl, k čemu to. vše má sloužiti. V tQom vidím ur:čirt;é nebezpečí 
naší demokracie. Jev to.m jednO'strannost mládí. Kulturu ducha 
nemožno organisovati kvantitativně, tam kultura ducha by vždy 
podlehla, poněvadž rml0žstvím byla by utlučena. Kultura, pojatá 
kvantitativně, vede k ochlokracii. Kulturu ducha možno orga
nisovati j-en kvalitativně ., mimo. rámec 'Organisace kvantitativní, 
jejimž výrazem jsou odborové organisaoe a poWické strany. Jde 
o obtížný problém, jak vsunouti kvalitu do kvantity, ale pro
blém se musí řešiti právě u nás, pQll1ěvadž náš národ může se 
udržeti jeI1 kvalitou a nikoliv kvanti,tou své národní ·kultury. 

Konečně jest se zmínit o tom, rP,roč vzniká myšlenka tato 
na universitě v Brně. Jde o. mlado.u universitu, která si lTIusí 
svoji kulturní tradici založiti. Universita žije sVÝlni (Jeny. Pro 
kulturní působení university, pro její tradici po.važuji do.ktOlry 
za nejdúležitějši. Doktoři právnické fakulty v Brně mají tímto 
kollegiem splniti závazek vůči svému národu, který celý bojo
val za tuto universitll. Tak universita rozestře se ·po. celé zemÍ. 
kde budou její doktoři pllsobiti. N ~dostačí jen myšlénka, ta je 
prchavá, nedostačí jen cit sOlun ál elž i tlOlS ti , ten je nesdělitelný, 
musí zde býti viditelná forma. A tak collegium doctorum nlá se 
státi viditelnou 'Organisací neviditelné myšlénky, čili máme-li 
užíti starého výrazu, corpus aniln1. Korporace nabývá tím svého 
pravého a vznešeného úkolu - zachovati kvantitu v kvalitě, vý
sostnost ducha v demokracii a tím demokratickou myšlenku 
nalPlniti. 


