
o s~t;dní, organisaci, přísluš
ed radnym soudem, vlČetllě 
mdátního, směnečn'ého a. še
:ch manželských. Třetí části 
~ní opravném, žalobě o zma
ednání o procesních útratách 
pojetí státu, jakožto spole

lcí (Z wangsgenossenschaft), 
ran u (Anspruch auf Rechts

ipolečenstva používají denně 
~~cht lebt im Vol:ke als eine 
~Ipadech porušení práva do
tnn?~t a vydá konkretní pří
[1. Uc;elem civilního procesu 
plyne .z idey právní ochrany 
o,p~kuJe p~ávní výrok, který 
o o u~,olel~ Je.st pOuze zjistiti 
ku nzelll. CIvilní právo pro
I v k.ogentního, až na některé 
;reJnoprávnost a kogentn.ost 
asadou díla. Z tohoto důvodu 
'uhu řízení civilního. Neboť 
?m~mi" ,postrádajícími jaké
lteh statní moci soudcovské 
l, že úmluvou o rozhodčí~ 
inj'r S: !1. soudů, z čehož by se 
v . . :atdu soudního ve smyslu 
>ro,: ,nepokládá rozhodce za 
>,oustl, že nález rozhodčí jest 
~ho soudu. Nepřátelské sta
il také, ~avinilo, že při vý-
" mluvl Jen o právní pomoci 
ad~. v~b,ec předpis § 589 c. ř. 
~ J~~e uvahy de lege ferenda 
1 pnpustno.sti rozhodčího ří
iudku býti důvodem k tomu 
. ~sně stanoví jeho jednotlivé 
hla v~e přidržuje dnes již 
s,tarsl v do~triny . Novějších 
:al~, ackohv v. mnohém by 
_.ake na stanovIsku přísného 
le!ního, kteréžto stanovisko 
LIteraturu procesního .práva 
ed na to, že má kniha slou-

ztPvůsobil" ž,e se některých 
~a P~. vyklada nauku o práv .. 
ivvne podotýká, že tato kon
z nelze vyvozovati žádných 
vnou konstrukci procesních 
:-. ~4~) .. 1.'ot,o označení jest 
-?Va~1 clvllnlho procesu, jak 
>ek~~ a obsahuje ' podrobné 
SIUSI upozorniti na obsáhlé 
, s úvodní statí o břemenu 
Ilch, a na přehledné zpraco
. (str. 484-525) . Vzhledem 
. ř~du: soudnímu jest spis 
pravnIho řádu českosloven-

Dr. Gerlich. 

, Tiskl B. Stýblo v Praze, 
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LIST ČESKOSLOVENSKÝCH 

Konkordát pruský_ 
Dr. Ludevít K n ap pe k (Bratislav'a). 

J. 

Literatura: Prof. Dr. V. Buš e k: l.lčebnice . dějin. práva církev
ního, Bratislava, 1929, str. 156 sl. Ten i stý: Poválečné konkordáty, 
(V Sb. Extensie Univ. Komen8kého), R. 1926. Ten i stý: Modus vi
vendi (Č']. v Bratislave·, R. 192~, č. 20. Ten istý: Konkordát li
tevský- ze dne !O. XII. 1927. (Čl. v »BratL;lavě " . R. 1928, č. I). K. 
H e n n e r : Základy práva kanonického. R. 1922. Str. 422 sl. H o b z a : 
Poměr mezi státem a církví. R. 1925- Str. 115 sl. D r. M a x Bi e r
b a um: Das Konkordat in Kultur, Politik und Recht; Freiburg i. B. 
1928. Fo e r s t e r: Konkordate (Čl. v Religion in Geschichte und Ge
genwart III . S. 1686), Her gen r 6 t her: Concordate (Čl. vo \Vetzer
\Veltes I(irchenlexikon III. S. 816 sL). B 6 c k e n ho ff-Kl oe ni g e r: 
Katholische Kirche und moderner Sta-at, K6ln, 1920, S. 100 sl. C. 
Mi rb t: Konkordate nnd Cirkumskriptionsbullen (Cl. v Realencyklo
padie hir protest. Theologie und Kirche; 'Hauck III. vyd. X. S. 70S sL). 
Ten, i s t -Sr; Das Konkordatsproblem der Gegenwart, Berlin, 192 7. 
D r. Lan g e-R o n ne ber g: Die Konkordate, ihre Ceschichte, 
ihre RecMsnatur und ihr Ahschluss nach der Reichsverfassung vom 
II. August 1919. Paderborn, 1929. J. B. S a e g m II II e r: Lehrbuch des 
Kath. Kirchenrechts IV. v:yd. 1925. Str. 57 sl. U. S t u t z: Kirchen~ 
recht, st r. 397 (V Holzendorff-Kohler: Encyklopii.die der Rechtswissen
schaft. 7 At1f!. 1914.· IBld. V.) Ten i stý: Der' neueste Stand des 
deutsc:1en Bischofswahlrechts (v Kirchenrechtliche hbhandlungen Heh ' 
S8). Stuttgart, 1909. 

Po trojročnOlll tajne vedenO'lll vyjednávaní došlo dňa 17. 
VI. 1929 k podpisaniu smluvy medzi Svatou Stolicou a štátom 
pruským, tktorá upravuje prá"ne pos.tavenie katolic.kej cirkvi 
v Prusku. Ratifikačné listiny boly, po nápadne rýchlom schvá
lení dohody ' zemským snemom, vymenené dňa 13. VIII. 1929. 
Dňom ratifikácie sa stáva úmluva závaziIlou. Jej autentický text 
- nemeCiký 'a italský - nachádzame v officiálnej sbierke zá
konov štátu prus-kého: Preussische Gesetzsammlung U o. 22. 
1929 S. 151 sl. a v Acrta Apostolicae Sedis Nunl. XI. z 13. 
VIII. 1929. 

Výhody plynúce pre ka1olíc.kú církev a závazky Mátu sú 
tak ďalekosiahle, že bez znalosti predpokladov uz·avr·etia tejto 
sm]uvy by sme sotva pochopili alko vóbec mohla byť v pro
testantskom Prusku pres.a.dená. Prelto pred rozborom jej obsa-
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hu bude trena poukázať na dejinn)"T SUVlS s V)'vojom cirkevne
právných pomerov v XIX. stOl'. Musíme si všinurúf aspoň hlav
né fáze bo~iov vedených o ríšsky resp. pruský konkordát, aby 
snle poznali ako súviselo toto zrupolenie s paralelnými snahami 
v iných zen1iach, a1ž konečne došlo pre katolickú cirkev úspeš
ného ukončenia v prítornnej dohode. 

Francúzsky konkordát z r. 1801 vyvolan:)T snahou po od
činem škodlivých následkov veTkej revolúcie fr:ancúzskej , bol 
svojim OIbsahom a motivran1i uza vretia v n1noh01n ohrade Slnero
dajný aj pre konkordátn.e snaJženie v N emecku. Zásady revo
lucie o sekularizácii cirkevného majetku preniesly sa aj do N e
mecka. Mier Lunevilleský uzavret:)' po nemecko-francúzske.i 
vojne (9. II. 1801), spočíval na zásade, že všetku škodu, ktorá 
jednotlivýln zeluepánom vznikla odstúpením Iavého boku Hýna 
Francii, u1á nies.f ríša. Ríšsky výbor, 1P0veren:)' otázkou odškod
nenia, sa usnie~ol na svojoln zasadnutí zo dňa 25,. II. 1803, že 
odškodné sa má hradiť z cirkevného m,ajetku, ldor}' sa týlU 
cieTom bude s ekul,ar1lzovať. Popri tomto ' hmotnom poškodení 
cirkve došlo aj k pOlčetným zásahon1 do cirkevnej jurisdikcie. 
Slovom celkové postavenie církve bo10 neutešené a jej správna 
organizácía bola tiež rozháraná. Kuria ' činila mnohé po.kusy 
o novú úpravucirkevných pomerov Nelnecka. Zpočiatku usi·· 
loval Pius VII. o konkordát rišsky. Doba však nebola pre .ieho 
plány vhodná. Rozhodujúce události - ako n1ier Bratislavský 
26. XII. 1805, a utvorenie Rýnskeho Bundu v jlÚli 1806 - ktoré 
sa práve od-ohrávaly, boly dovršené zánikol11. cisárstva nemec
kého (6. VIII.. 1806). Týn1 piadol plán konkordátu ríšského, preto 
nadviazal papež vyjednávania s jednotliv:)'mi štáhlli o reorgani
záciu katoliokej cirkve pomocou partikulárn)'ch sn1luv, konkor
dátov zemských. Po dlhom jednaní došlo k viacerým dohodánl 
vo forme konkordátov, alelbo im podobných únlluv. V ich čele 
stojí konkordát bavorský z r. 1817 s pripojenou cirkumskripčnou 
buHou: Dei ac DOImmi nostri. So strany pruskej sa sice tiež uzná
vala potreba dohody, ale v€lrejná mienka sa silJav.ala proti úzkym 
svazkom s Kúriou, ktoré konkordáty so sebou prinášaly. 

Viacročné vyjednávania viedly konečne k Dovej úprave cír
kevných pomerov v Prusku, avšak nie vo forme povodne za
mýšlaného konkordátu. Došlo iba k bezformálnej dohode lnedzi 
zástupcami š,tátu pruského a Apoštolskej Stolice, ktorej obsah 
bol pápežom dňa 16. VII. 1821 publikovan}T y cirkumskripčnej 
bule: De salute animUJI'Uln. Právne závazným štatu.t0111 · kato -
1iekej cirkve v Prusku sa však stal obsah tejto buly iba, na zá
lnade královského nariadenia z 23. VIII. 1821 a s výslovnou 
výhradou štát.nej . výsosti. Štátne bola publikovaná v úradnej 
sbierke zá:konov: Preussische Gesetzsammlung Jahrg. 1821, Nr. 
12, S. 114- 152. Upravovala rozdelenie a ohraničenie diecezí; 
sriadenie kapitul, kňažs.kých seminárov a iuých ústavov diecez
ných; oDsradJzov.anie biskupstiev ar kapitul; konečne dotácie a ma 
teTielné vybavenie diťJcezÍ. Sposob vorby bol upraven).· VD zvlášt
nom p~p. breve: Quod de fideliunl tiež z 16. VII. 1821. Na hlaY-
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nejšie rozdiele s terajšou dohodou poukážeme nižšie pri rozbůre 
jej obsahu. Ako všeobecnú charakil:eristiku však už predom vy
zdvihujeme historick)- fakt, že pri vyjednávaniach pr~d 100 
rok-mi bola SD strany štátnej cieTuvedome zamietnutá, kúľlOU po
žadovaná f'Orma konkordátna a že vtedy bol daný jasný výraz 
výsostnému právu štátnemu, keď mies10 uznania koordinácie 
cirkevnej -čo nutne vyplýva z kookordátn - - kráľ?'Yskýn~ na
riadenim boly s.ankcionované predpisy pre kathohckú cukev 
v PTusku. Tanl sa ukázala štátna moc ešte dostatočne silnou. 
Duch O'svieteného absoluHz,mu a štétne cirkevného teritoriali
zrnu ju ešte natofko presa1koval, že zrieknutie sa štátnej svrcho
vanosti vo veciach verejnej správy cirkví sa javilo prianlo n e
možnosťou. 

Čo však ullložnilo presadenie kuriálnych požiadavkov v te
rajšom Prusku? Všeobecné zlepšenie mocenského pO'stavenia 
Apoštolskej Stolice pripravované centralizáciou a spiriItualizáciou 
drkve je vaiste silným činitefom v rade príčin, ktoré položenú 
otázku vysvetl'ujá Veď modernisO'vanými ' ,prostriedkami boju~ 
júca a o heslo demokracie sa opierajúca cirkev zaznamená,va aj 
v iných štártoch početné úspechy. KMolický aktivizmus resp. pO'
litický k.atolicizlllUS mal však menovite v pová!ečnom N emecku 
bohaté možnosti uplatnenia sao V tradicia\ch, ktoré sa obzvlášť 
od druhej polovice XIX. stDr. vyvíjaly v znamení bojO'v 'proti 
štátnemu cirkevníctvu a za úplné O'slobodenie cirkve, malO' 1 sna:
ženie o konkordát dobrú 0lPoru. Vplyvné katolické zentrunl sa 
stalo mocným faktorom vládnym i zákO'nodárnym. Mladé de
nlokratické sriadenie bolo dobrou podou pre zkúseného a 
vypočítavého obrábateJa. Prevratom r. 1918 nastavšia zmena 
štátnej for,my a hla'Vne tvorenie nO'vej ústavy zavdalo podnet 
k revizii pomeru štátu k cirkválll. Silné hnutie za prevedenie 
úplnej odluky skončilo však kompromisonl resp. súbežn)TlTI 
uzákonením zásad vyplývajúcich z Iprincipu O'dluky popri 
ustanoveniach, ktoré berú zreter -na dávnodobé zakorenenie 
kresťanských cirkví. Kým zavedenie republiky v zásade ešte 
nemenilo právne postavenie katolic.kej cirkvi v štáte, za
tiaI ríšska ústava z ll. VIII . 1919 znamená jeho podstatné· 
zlepšenie ' jak po stránke právnej, tak aj vzhfadom na norvé 
možnosti uplatňovania jej zásad a požiad31vkov vo verejnom 
živote. Zbývalo už len výhodne vyplniť rámeové ustanovenia 
ústavy, k čomu sa najlepšie hodil konkordát. Kuria skutočne 
aj vyvinula v tomto smeTe nadl'udské úsNie. J asne a určite 
formulovaný program ako aj diplo,matická zručnO'sť a prezie
ravosť jej zástupcu nuncia Pacelliho boly jej prednosťou, vplyv
né katholické Zenrtrum však oporou. Druhý kontrahent - štát, 
mal n.aproti tomu ďa:leko nev}-hodnejšie postavenie. Výmarskou 
ústavou zrieknul sa takmer všetkých mocenských prostriedkov, 
ktoré voči cirkvi mal a svoj nábožensko-politický progranl ne
formuloval bez vnútorných rozporov. Korunou všetkých týchto 
okolností bol parlamentálrny systém, prakticky zrutJlllenajúci 
vládu politických strán, medzi ktorými si čulé Zentrum vždy 
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vedelo zabezpečif silný, nie-li rozhodujúci vlplyv. Vezneme·,li 
ešte v úvahu, že potreba novej úpravy pomerov katnlickej cir
kve hola všeobecne uznávaná, keďže predpisy dané pred sto 
rokmi boly už zastaralé, '3ilebo pochybné, že mnohé kraje za
znaluenaly veTmi silný prírastok katolického obyvateTstva a 
že i Versailský'm mierom. dané zmeny hranic volaly po novom 
oh:raničen~ diecez, st.an·e sa uzavretá dohoda .jba; koneČlnýnl 
článkom v refazci dejinného vývoj,a pomeru cirkve a štátu 
v Prusku. 

II. 

Pramene a literatura: Ac t a A p o s tol i cae Sed i s, R. XXI. 
No XI. .zvlášť čís . z 13. VIII. 1929. Preussische Ges eitzsam-
111 1 u n g, R. 1929, No. 22. S. 151 sl. Dr u c k s a; che N~: 26 des 
Preussischen Staatsrates Spalte 2 Jg. 1929: Begrundung zu 
dl:m Entwurf eincs Gesetzes Ztl dem Vertt'ag mit dem Heiligen Stuhl. 
S ten o g rap h i s che Ber i c h t e cl e s, R e i c h s t a g s uber die 
76 Sitzung, den 17. Juni 1925. S. 2367 ~sl. S. Boe I i t z :. Die Annahme 
des Konkordats im Preuss. Landtag ' (CL v Deutsche St11umen No. I? 
z S. Aug. 1929). Dr. A. Fin g e r : Zum Gesetz betr. Vertrag de.s "ťrel
staates Preussen mit dem Heiligen Stu;11 (Konkordat) (Čl. v Junsttsche 
\tVochl:'nschrift Jg. S8. ,Heft 49-50) . R. Lei ber S. J. Das Preussische 
Konkordat (Čl. v Stimmen der Zeit Jg. 60. Ueft 1. Str. 17 sL). C. 
Mi rb t: Der Vertrag zwischen dem Freistaat Preussen und dem Hei
ligen Stuhl (ČL v »Das Evangelische Deutschland «, No, 2S. z 23:. VL 
1929). Dr. L. Z S 'c h a r na c k: Das Preussen~Konkordat, Berlin 1929. 
Str e i t: Atlas Hierarchicus, 1929. K i r chl i c ~1 e s G e set z u n d 
Ve r o r d n II n g sbl a t t, No. 7. 1929 ' obsahuje úradné podanie stano
viska predstavenstva prostest. cirkvi. M e r ca ti: Raccolta dei Concoľ
dati; Roma 1919'. Srov. tiež literaturu udanú po 1. 

Na výslovné prianie pruskej vlády neoznačuje úradný text 
dohodu m-edzi štátom Prusky,m a Svatou Stolicou za konkordát. 
Názov F6rmlicher Vetrag, . so]ell1ne convenzione, boJ zvolený 
s ohradom na odpor širokej v,erejnosti proti konkordátu, preto na 
prvý pohrad prekvapuje, že officiálny orgán Kurie - Acta Apo
stolicae Sedis· - donáša tuto dohodu pod vedúcim titulom: Intel' 
Sanctaln Sedem et Borussiae Rempublican1 Solemnis cOiIJ.ventio 
s e u c o n CO' r dat u m. Čo viedlo vždy opatrnú Kuriu k to
muto kroku, ktorý sice nie je prialnym porušením smluvy, ale 
predsa križuje intencie pruskej vlády a mohol vyvola-ť jej pro· 
test? Či tá okol'nos-ť, že toho času už hola celá dohoda par
lamentom schválená a ratifikovaná? Isté je, že táto » redakčná 
úpraya « odporu nevyvola1a, ba ani pozornosti nevzbudila. Ve
rejná mienka i príslušné_ vedecké kruhy boly už bojo'm dohodil 
predchádzajlÚcim pripravené na to »najhoršie « - na konkor
dát. Toto uznačenie sa už vžilo a i ,teraz sa ho všeobeone uŽÍva. 
V ďalšOln aj my budeme uŽÍvaf názvu konkordát. Rozbor ob
sahu a vylíčenie jeho právnej povahy ukáže či správne. Pre 
v)Tklad textu je rovnako platné znenie italské ako nelnecké. 
(Čl. 14.) 

Prv)' článok konkordátu pruského zaručuje zákonnú ochra
nu výkonu katolického náboženstva, ovšem v rámci práv a 
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slobód, :kJtoré čl. 135-141 ríšskej ústa vy zabezpečujú jednot
livc.mll i nábož,enskýnl srpoločnostiam. V srovnáni s bavorským 
konkordátom z r. 1924 je ostrie tohto článku silne otupené. Tu 
už nenachádzame tamoj-šieho práva cirkve: » vydávať v rámci 
jej príslušnosti zákony a nariadenia, ktoré jej prívr:žencov 
viažú«, ani závazku štátu, že »výkon týchto práv nebude za-
111edzovať ani sťažovať « . Z katolickej strany boly ,činené po
kusy o extenzivný výklad čl. 1 v tom smysle, že ajr ochrana 
katolického presvedčenia v školách z neho vyplýva. Tento ná
klad bol však eMe v zárodku z autentického prameňa vyvrátený. 

el. · 2. znamená podstatnú prestavbu správnej organizácie 
katolicke} d r:kve v Prusku. Novo sa sriaďuje biSlkupstvo Aachen
ské a Berlinské, akO' aj praelatura nullius Schneidemiihl. Všetky 
pruské biskupstvá budú soskupené do troch arcidiecez, k~rm 
doteraz jestvovaIa iba jedna provincia prusiká, ktoré · sosku
povala biskupstvá: l\tliinstea:, Parerborn, Trier a KO'lin, ako 
arcidiecezu. Osrta1Jné čiastky patrily buď pod nepruských me
tropolitov, alebo boly eximŮ'vané. Podfa novej úpr.avy patria do 
cirkevnej provincie Kolinskej biskupstva: Trier, Aachen, Lim
burg, Miins-ler a Osnabriick. Z tý,chto patrila dieceza Limburg 
doteraz do provincie Freiburgskej a Osnabriickské biskupstvo 
bolO' pŮ'dri.adené priamo Apoštolskej Stolici. Druhým metropo
litným sídlom sa stáva P,aderhorn. DO' jeho obvodu patria: his
kupstvO' Hildesheim, odlrúčené ' Dd cirk. provincie Freiburg a 
biskupstvo Fulda, dÓtteraz eximO'vané. Tretia cirkevná provincia 
zaberá Východné Prusko a má svoje sídlo VD Vratislave. Roz
padá sa na arcidiecezu Vratislavskú, nové biskupstvo Berlin; 
predtý,m eximované biskupstvo Ermland a prelaturu nullius 
Schneidemiihl. 

Vzhfadom na to, že ani nová cirkumskripcia neodstráňuje 
fažko spravovatefné obrovské dieceze, pamatá kŮ'nkordát na 
v)Tpomocných, . svartiacich biskupov .. Predbežne dostanú sv~Hia ·
ceho biskupa obvody: K Dlin , Vratislav, PaderbO'rn, Trier, Miin
ster a Aachen; podfa pŮ'tr\eby však móže byť ich počet zvačšený. 
Súhlas vlády je k t0111U potrebný len: keď má svatiaci biskup 
sídliť nlimo sídla svŮ'jho diecezneho biskupa. Povážlivé pre 
štát je, žesa Kurii ponecháva úplne volná ruka vysielania sva
tiacich biskupov, ktorých institucia bola už nie raz v dejil1ách 
prvým krokOlll k sriadeniu nových biskupstiev. 

N eskoršie zmeny v ohraničení diecez, sriadenie nových 
bis.kupstiev, arIeho cirkevných provincií, ktoré sa v budúcnosti 
ukážu potrebnými, móžu sa previesť iba na základe obápolnej 

. dohody. Silnou trhlinou do tejrto štátnej výhrady je však tá 
Dkofnosť, že sa tejto formy nevyržaduje pri zmenách, ktoré sa 
činia »V záujrme miestnej správy duŠí «. 

Prekvapuje, že IP,ri ,takejto podstatnej reorganizácii cirkev
ných obvŮ'dov pruských, ktorá nota bene zrejme sleduje cier 
stotožnenia hranic cirkevných so štátnými, nie sú upravené ' 
tomu primerané aj dieceze hraničiace s ČSR. , kým tie čiastl~y 
arcidieceze Hnezdensko-Poznanskej a biskupstv&l Pelplinskeho 
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(KulmL ktoré presahovaly na územie Nenlecka, boly už r. 192~1 
vyňaté zo správy polskej a podriadené rupoš't. adnlinistrátorDvi 
sídliacemu v Prusku. Toto odlúčenie bolD aj konkordátOlll po
tvrdené. Je pochopitefné, že aróbiskup vratislavský ako aj pru
ská vláda tu má eminentný záuJem na zachováni statu quo ante 
kým nie sú upravené otáz,ky majetkoprávne, ktoré tu hrajú roz
hodujúcu rolu. Ako však chce potom Apoštolská Stolica previesť 
náš Modus viv,endi, ktorý predsa v čl. ' 1 hovod, že »žádná čásl 
Československé republiky nebude podřízena ordináři, jehož sídlo 
je z,a hranicemi československého státu a ž:e rovněž žádná česko
slovenská dieceze nebude přesahovat státních hranic?« Či od 
prevedel1lia tej,to stati predbežlIle pod vplyvom protestu N emecka 
upustila? Veď je známe, že tOtD ustanovenie Modu vivendi vy
volalo jednak silný odpor so strany interesovaných cirkevných 
kruhov, jednak pr,otest nemeckej vlády v Ríllle proti »jedlno
strannému meneniu dvojstDaJllnej dohody z r. 1821«. Vtedajšia 
cirkumskripcia diecez totiž tiež, sledovala cier stotožneniaJ hraníc 
cirkevných so štátnymi, ru'čmenej' ponechal vtedajší pápež Pius 
VII. - na základe , súhlasného priania Wilhelma III. a Fran
tiška I. - dieceze , na pohraničí nelllecko··rakúskO'lll vzájOlnne 
presahovať na úzeul'Íe súsedného štátu. 

Naša vláda sa však nebude a nenlože tavať za niekdajšiu 
dohodu vtedy spriartelen)Tch monarchov.. Z našej strany bude 
treba všemožne nástojiť na prevedenie našej dohody s Rilnom. 
Možnosti tu ešte s'lÍ: samým uzavrert:ím kon:kordátu pruského, ešte 
nieje uskutočnené kanDnické sriadenie nových pruS'kých diecez. 
Toto má byť prevedené ešte len zvláštnou bulou Apoštolskej Sto
lioe. Ani konkordát ostatne nevylučuje v budúcnosti potrebné 
zmeny diecezných hraníc, ba ich v čl. 2. odst. 9. takrečeno pred
vída keď takéto zmeny vyhradzuje neskoršej dohode, ktorá sa 
dokonca ani nevylž~duje pri zmenách predsavzatých iba v zá
ujme miestmej SlPrávy duší. Le§ posterior deroga priori. Pre našu 
repl,lbliku zakladá čl. 1. Modu vivendi právny nárok, ktorému 
nemůže konkurovať dohoda z 1821. , 

Dalekosiahle důsledky může mať ustanovenie čl. 3., že cir
kevné úrady můžu byť vofne sriaďované a menené keď sa lI)ri 
tom nečinia nároky na štáItne prostriedky. ' 

Cl. 4. a odst. 1. záverečného protokol~ obsahuJe ustanovenia 
rázu finančného. Ročná dotácia pre dieceze a diecezné ústavy 
sa ustáluje na 2,800.000 RM., 1. j. dvojnásobok doterajšiehD ob
nDSU, č.Ím sa prispůsobuje výška dotácií polklesu vnútornej hod
noty peňažnej a výške podobných Dsobných a veoných platov 
štátnych. PodTa záverečného protokolu má byť tátD dotácia aj 
v budúcnosti prispůsobovaná zmenám podobných štátnych pla
tDV. Na rOlzdier od konkordátu bavorského a proti prianiam 
Kurie neprij.ala dohoda pruská požiadavok reálnej' dotácie a zá
konnej úprave vyhradila otázku O' veTa vyššej faTnej kongruy~ 
ktorá teraz činí asi 23 mil. R,M. ročne. 

Cl. 5. zaručuje vlastnické a iné majetkové práva verejno
právnych korporácií, ústavov a na:dácií katholickej cirkve v med-
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ziach ríšskej ústavy a preil10cháva aj naďalej c.irkvi všetky štátne 
budovy a pozemky, ktoré s,lúžia cir,kevným účefol11. 

Ťa.žiskom celej dohody sú uSltanDvenia jednajúce O' obsadzo
váni cirkevn)TCh rlÍradDv. SÚ to články VI.-XII .. ako aj odst. 2. 
záverečnéhD protDkolu. V}Tznamné práva, ktoré štátu pri biskup
ských volbách a pri obsadzDváll1i kanonikátov na základe cir
kumskripČlných bul XIX. st. ešte nále,žaly, dDchádzajú tera,~~ 
podstatnéhO' shDršenia. podra dOlterajšich partikulárnych pred
pi sov lnusela sa kapíhlla kathedrálna pred vorbou presvedčiť , 
či vláda nenlá námietok ; po' vorbe následova'lo potvrdenie kurie. 
KOil1kordátom je jlak vDlebné právo kapituly, tak aj spolup6so .. 
benie štátu obmedzené na mininlum; ničmenej zásadu Codexu 
1. C. (can. 329 § 1), že pápežovi pris,}úcha slobodné menDvanie 
biskupov, pre:dsa nemohla kuria tak integrálne presadiť ako 
napr. v konkordáte bavorskO'm, alebD aj y našom Modu vivell1.di. 
Uprázdní-li sa daktoré biskupstvo', posielajú okrenl príslušnej 
kapituly kathedrálnej "šetd biskupi a arcibískupi pruskí kan
didačné listiny do Ríma. Apoštolská StolicapotDm s ohradom na 
tieto, avšak nie nutne, z niGh, sostaví terno kandidátov, z ktOf)'ch 
príslušná kapitula zvolí biskupa resp. arcibis,kupa'. Štátne právo 
spoluposobenia sa tu stáva taloner illusorným, nakoTkD sa ob
medzuje na podávanie námietok rázu politickéhO' a tO' ešte až 
po zvolení jednohO' z trach pápežonl označen)Tch kandidátav. 
(Čl. 6.) Pred menovanÍm praelata nullius (Schneidemiihl) a 
koadjutorDv cum iure successianis dapýta sa' kuria sama u vlá
dy či neuplatňuje námietky rá'zu politickéhO'. ( Čl. 7.) Bližšie 
určenie pojmu námietok rázu politického v ,konkordáte prUSkal1l 
nenachádzame; podobne sa nič il1ehorv0rí ani o prísahe vernasti 
novonastupujúcich ordinárov voči štMu! 

Žiadneho' vplyivu sil neyyhradzuje štát na menovanie bis
kupských auriliárov, svatiacich biskupov, generálnych vikúrov, 
apoštolských administ.rátarav a koadjutarov lJiskupstva sine 
iure successioíJ.1is, haci aj na t)'chta má - yzhl'adom na kh 

. rozsiahlú právamoc - emiil1entn~' záujem. Menovanie auxi
liára, svatia'ceho biskupa a generálneho vikára má byť v smysle 
3. odst. 9. čl iba v náležitej form.e štátnej správe oználnené. 
Podobne .má byť biskupanl oznámené štátnej správe trvalé ob
sadenie famého úradu. Štát 'však nemú práva podávania ná
mietak pr,oti obsade:niu! 

Úplne z.aniká aj doterajšie práva štátu na menO\'anie pra
bošta ka'Pituly a polovice ka:novníkov. podra čl. 8. ahsadzuje 
dignity v kapitule (prabO-št, dekan) Apoštalská Stalica na zá
klade pažiadania kapituly resp. biskupa. Právo Dbsadzovania 
kanO'nikátov a vikariátov kapituln)'ch prislúcha bÍJskupovi. Prí
slušná ciI~kevná vrchnosť nlá iha, dvomi dňami pred zamýšla
n)7111 ahsadeulím daktor~ha kanan:ikátu , štátnynl argánom ozná
nliť person-alia dotyčnéhO' duchavnéha. 

Na duchavných , ktoTÍ sú len Ip'rechodne a výpomocne za
mestnaní pri správe duší, nekladie štat zvláštnych pO'žiadavkov. 
Taktiež pri v)Tbere, umiestiío\ áni a -' vzdeláni duchovn)'ch, na 
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ktorých štát dotáciou neprispi.eva~ má cirkevná vrchnosť vofnú 
ruku! Len duchovní, ktorí požívajrú š,tátnych p,ríspev,kov a sÍt 
trvale zamestnaní v správe duší, musia byť nemeckými štátny
mi občahmi, mať svedoctvo dospelosti oprávňujúce k vstUlpu 
na nemeckrú št. vysokú školu a skončiť aspoň trojročné filo
z'oficko-theologické študium na nemeckej umverzite, v biskup
skOln seminári, alebona pápežskej vysokej škole v Ríme. Od 
týchto náležitostí však móže byť, v jednotlivých prípadoch, 
po dra dohody cirkevnej a štátnej správy, ll1Pustené. (Čl. 9. a 10.) 
Skrýva-li už neoblnedzené pripustenie theologického študia 
v Ríme isté , nebezpečie ' prílivu duchovných odchovaných 
v cudzom prostredí a v nenárodnoln duchu, je eventuelné upu
stenie .od uvedených troch základných lPožiadavkov ešte po-
vážlivejšie, lebo pri vačšej po voTnosti štátu by mohlo dójsf 
k úplnému obcháJdzaniu aj tých mininlálnych požiadavkov, na 
k,i:orých šrf:át sotrval v záujme bezpečnosti štáh1:ej a cierom za
i,stenia kulturnej úrovne duchovn~Tch. 

Vefký význam má čl. 12. a k nemu sa pojiaca čiasť záve
rečného protokolu, lebo obsahuje ustanovenia, ktoré sa týkajú 
vysokých škól určených pre výchovu kleru. Takýmito sú ka-, 
tholické theologické fakulty na univerzite vo V rart:islave, Bonne 
Miinsteru ako aj na akademii v Braunsbergu. Podobne ako 
v bavorskom konkordáte, i tu sa zabezpečuje bi,skupovi silný 
vplyv na obsadzovanie theologických professur a dozor na vý
kon ich učiterskej činnosti v tej ,miere, že t)Tm trpí slobóda uče
nia univerzitným profesoronl prislúchajúca. podra záverečného 
protokolu nemóže byť habilitovaný, alebo profesorom menova
n)" uchádzač, proti ktorého učeniu, alebo spó'sobu života biskup 
vzniesol námietky. Na základe tohoto ustanovenia sa dostáva 
v určitých prípado~h habilitácia_ i menovame na štátnych vy
sokých školách pod cirkevný dozor! Ešte ďa1lekos,iahlejšie je 
ustanovenie, že minister je povinný na základe \púheho udania 
biskupového previnivšieho sa profesora odstrániť a nahradiť 
iným, bez toho, žeby sa obvinenému dala možnosť obhajoby. 

Biskupské semináre v Paderborne, Trieru, Fulde, Limbur
gu, Hildesheimu a Osnabriicku zostávaj'ú sice aj naďalej ciľ
kevnými učilišťami, ale predsa majú (podl'a čl. 12. odst. 2.) 
odpovedať úrovňou vysokým' školám theol'Ůgickým a duchovní 
'pósobiaci, ako učitefia v týchto seminároch nlajú mať vedeckú 
kvalifikáciu univerzitných profesorovo 

Tak búrlive a mnohokrát prejednávaná čiasť konkordátu 
bavorského, ktorá sa týka otázky školskej, nebola pojatá do 
tejto dohody. lba tým bolo umožnené - napriek silnému od
poru pokrokovej verejnosti ~ proti varovnému i zamietavému 
hlasu officielného IPreds,tavenstva protestantských cirkví - pr'e
sadenie vládou uzavretej smluvy v p'ruskom Landtagu. 

U stanovením o smierlllom riešení prípadných nedorozumení 
, Yznikl~Tch pri výklade textu smluvy (čl. 13.) a záverovým , urče
ním počiatku doby platnosti konči, v celku krátky text kon-

kordátu. V)rp 
dobu, na rozdie 
ehádzame. 
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kO'rdátu. V)'povednej klauzule, omedzujúcej platnO'sf na ur.čirtllt 
dobu, na rO'zdief Dd iných pov-álečn)'Tch konkordátov, tu nena
chádzanle. 

III. 

Liter:atura: G. A n s chll t z: Die Verfassung des Deutschen 
Reic hs vom d. August 1919, 3. a 4. vyd. Berlin 1926. Br u n o B e y e r: 
D ie rechtliche N atur der Konkordate. Marburg 190,7. A. Fin g e r: 
.Das Staatsrecht des Deutschen Reiches der Verfassung vom II. August 
'1919. Stuttga\rt 1923. Fr i e dr i c ~1. G í es e: Die Reichsverfassung vom 
I I. A ugust I9I9. 6. A uf!. Be rl ín 1925. Ten i stý: Konkordate (čl. 
v W :orteThuch des f\T',olkerrechts und der Diplomatie. 1. S. 670 sl'.). 
J. H a t s che k: Deutsches und preussisches Staatsrecht, d. L-II. 
Berlin I922·-23. T e.n i stý: V olkerrecht a ls System rechtlich bed,eut
same r .Staatsakte. Leipzig-Erlangen I923. Joh. Hec k e 1' : Ver~rage 
des Reichs und der Lander mit auswartigen Staa.ten nac~1. der ' Relchs
verfassung (čl. v Archiv des offentl. Rechts. N. F. Bd. VII. IHeft 2. 
S. 209 sL). R. Pilot y: Konkordat und Protesbantenvertdige im 
L ic11te .der Kritik. (V Das bayerische Konkordat . und die Schule. Str. 47 
sL), S a r w e y , ; Uber die rechtliche N atur der Konkordate (v Zeit
schift fur Kirchenrecht, B.d. II. S. 437 sl. ,a Bd. III. S. 267 sL) . . R. 
S o :1. m: Die rechtliche N atur der Konkor.date (Čl. v Zeitschrift fur 
Kirchenrecht Bd. XI. Str. 157 sL). Srov. tiežvyššie udanú literaturu. 

Právnikovi sa tu nutne nadhodí otázka: bola táto dohoda 
ústavným spósobO'm uzavretá a sú ustanovenia tejto smluvy 
závazné ako platné štátne zákony? Oboje predjpoklaJdáJ splnenie 
a) istých for,málnych náležitostí, pO'trebných k platnému vzniku 
zákO'na a b) materiálnej shody formálne správne vzni.kléhO' 
zákona s na:driadenými normami, Ť. j . s ríšskou a zemskO'u ústa
VO'U. Ponímame-li kO'nkordát ako smluvu - pDminúc IPrevzatýlll 
spornú otázku či sú konkordáty medzi'llárO'dnými či kvasimedzi
nárO'dnými smluvami - uzavretú medzi pápežom, ako hlavou 
cirkve katolickej na jednej, strane a štátO'm, reprezentovaným 
k tO'mu príslušným orgánom, na druhej strane: musíme predo
všertkým zkúmať, či bQiI štát Pruský aktivne legitimovaný k uza
vretiu kO'nkO'rdátu. TátO' O'tázka nie je prialllo riešená ani v riš
skej, ani v Izemskej ústave, preto je tiež Ol ňu spor. Ničmenej 
možnO' vziať za smerrodajnú lnienku prevážnej čiastky štátne
právnej literatury nemeckej, ktorá zemiam príslušnosť k uza
vretiu kO'nkordátov priznáva s odóvO'dnením, že smluvy s' Apo·· 
štolskou StO'lkou nie sú smluvami SOl zahraničnými štátmi. Zá
sady záklaJdných práv náboženských spoločností v š,táte síce 
určuje v smysle čl. 10. O'dst . . 1. ríš. úsrtavy ríšske zákO'nodár
stVO', avšak pokiaf ríša svoje zákO'nodárne ;právo neuplatní, 
móžu si jednO'tlivé zeme samé dávať zákony a vyplňať rámec 
daný zákonami ríšskymi. (Čl. 12. ríš. úst.) Z tejto možnosti vy
vodl:ujú zemské vlády právo udržovania stykO'V s ApoštO'lskou 
StO'licO'U ako aj právO' smluvného upravovania týchto vzťahov 
vo forme kO'nkO'rdátov .Tak vidí aj vláda pruskál podDbne ako 
svojhO' času vláda bavorská v konkordáte štátnu smluvu (Staats
vertrag), ktO'rá sa schválením zemského snemu stáva Mátne 
závazným zákonom. DO-sled-ne teda predložila ňou sjednanú 
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dohodu s Kuriou, v smysfe odst. 1. čl. 29. pruskej ústavy, zenl
skému snemu ciefOln prejeda1:ama a schválenia. 

Z hl'adiska záuj'mDv na vDnOlk jednotného štátu, a.kým chce 
byť aj ríša N emecká, je pDváJžlivé, že po fovmálnej stránke ne
prislúcha ríši právo prez·k.úmavania resp. schvalovania zem
ských konkordátov. Odst. 2. článku 78. ríšskej ústavy sice 
vyhradzuje ríši právo prejavenia súhlasu k smluvám jednotli
vých zemí s cudzÍlni š'tátmi, avšak POldfa mi enky prevážnej 
čiastky literatury štátneprávnej nemože byf ruplikovaný na kon
kDrdfty. Ničmenej je pr:avdou, že jak konkordát bavorský tZ r. 
1924, tak aj rteraz konkO'l~dát pruský bDI predlože:n.ý rišskej 
vláde a v oboch prípadoch prehlásil predseda tejtD, že vláda 
nečirú na základe ríšskej ústavy žiadnych nállIlietok proti uza
vretiu konkor-ctátu. Pre význam a povahu tohDto prehlásenia 
je však rvzhodu.iúca tá ok olnDsť, že sa stalo ešrte pred rpriJaItím 
spomenutých dohod v zemSkOlnl sneme a že (pDdfa čl. 12. a 15. 
říš. ústavy) ríšskej vláde nenáleží právo zásahu do parlamen
tárneho prejedná~ania konkDrdátOlv. Ná'sledkom toho. nelnože 
byf spomenutému prehláseniu ríšskeho kancliara p'ripisovalný 
význam štátoprávny v smysle čl. 15,. riš . ústavy a .treha v ňom . 
vidief len prejav dOlsahu pDlitického. 

SiLnejšie postavenie ,má ríša p,ri rozhodováni otázky mate
rielnej právoplatnosti jednotlivých ustanovení konkovdátu, kto
rý sa po prijatí v zemskom sneme stáva zemským zákononl. 
Tu dochádza plnej pJ.atnosti zásada čl. 13. ríš. ústavy: »Reichs
recht bricht Landrecht«. Ustanovenia konkordátu sú dosledkÚlnl 
toho nullitné, pokiaf odporujú právu ríše. KaždÝ sudca má prá
vo i povinnosť zkúmania, či je ustanovenie konkordátu, ktoré 
má aplikovaf slučitefné s právnym poriadkom ríše. Súdcovské 
rDzhOldnutie sa však vzť~huje len na ten - ktorý konkrétny 
prípad a nelná účinku na 'cefkovú platnosť dotyčného predpisu; 
je teda len nepriamou zárukou zachovania primátu právneho 
poriadku ríšskeho. Okrem tÚlho pamatá odst. 2. čl. 13. - v prí
pade, že vzniknú pDchybnosti, alebo rDzpory ohl'adne otáJzky, 
či je právny predpis zemský (konkordátu) slučitefný s právonl 
ríšskym - aj na priamú kontrolu ríše. Takéto pochybnosti roz
hodovať je príslušný ríšs:ky súd . (Reichsgericht) na: požiadanie pri
slušných predstaviteTov cenrlrálnej správy ríšskej alebo zemskej. 
Jeho rozhodnutie je smeradajné pre platnosť, alebo ne;platnOls.ť 
konkrétneho ustanovenia resp. i celého zákona zemského (kon
kordátu). Doteraz nedošlo ani k jednomu rozhodnutiu ríšskeho 
súdu v otázke plartnosu ustanovení konkordátnych. R. 1925 
hola sice vznesená v dšskom sneme interpelácia požadujúca, 
aby ríšsky minLster vnútra požiadal ríšsky súd o rozhodnutie 
v otázke platnosti konkordátu bavorského, avšak bola zamiet
nutá a spomenuté ministerstvo odoprelo použif práva na vyžia
danie rozhodnutia ríšskeho súdu . s tým odovodnením, že ,kon
kordát bavorský neodporuje ríšske~i ústave a že ani pochybnosti 
niet v tej.to otázke. Toto sl1:anovisko však nie je nezmenitelné 
II vyžiadanie rozhodnutilll Tíšskeho súdu je, jak ohfadne kon-
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kordátu bavorského, tak aj ohl'adne pruského mysliterné a prí
pustné. Menovite pri eventuelnej zmene vládneho režimu v pro
spech konkordátu nepriateIských strán sa stane táto možnosť 
aktuálnou. To p'redvíida aj Kuria a preto naďalej usiluje o uza
vretie konkordátu ríšského, ktorý by lnal pevnejšiu povahu zá
konov ríšských. 

Z uvedeného vysvitá, že konkordát pruský je z hIadiska 
vnútorného pTáVtlleho poriadku rÍše formálne správným a ma
·teriálne platným zákononl zemským. Aká je jeho povaha z hra
diska práva m,edzinárodného ? Terajší pomer cirkve a 'štátu 
i právne iPresvedčenie kontrahentov nasvedčuje zrejme povahe 
smluvnej. Spornou je však otálzka, či je konkordárt riadnou 
medzinárodnou, alebo len kvatsimedzinárodnou smluvou. Medzi
národné právo, ktoré by nám mohlo byť smerodajným, nemá 
doteraz dokonale ustálených a obecne platných noriem pre 
autoritativne rozhodnutie tejto otázky. Zostáva preto roz hodu
júcou okoInosf, či štát l1znáva koordináciu cirkve a štátu resp .. 
či sa štát zrieka svojej suvereni,ty pripustením platnosti práva 
eirkevného popri právu štátnom. Vófa štátu má tu význam 
kOllstitutívny, všimnime si teda, k čomu smerovala vófa štMu 
Pruského. Vláda pruská pre-hlásila pri parl8mentárnom prejed
návaní dohody s Apoštolskou Stolicou, že smluvu uzaviera s pá
pežom, ako s Ipredstavitefom katolickej cirkve a nie ako s hla
vou obnoveného. cirkevného štMu. Tým je z autentického pra
meúa vylúčená možnosť vyvodzovania plnej subjektivity pá
pežovej z titulu svetského suverena. Ničmenej forma dohody, 
jej obsah i účinnos.f nasvedčuje tomu, že štát ňou uznáva 
koordináciu cirkve reprezentovanej jej \»Quchovl1ým suverenom« 
- pápežom a teda uznáva i jeho lnedzinárodnú subJektivitu. 
Zbýva ešte .otázka: je san10 Prusko suverenným štátom a plno
právnym subjektom práva medzinárodného? Ríšska i zemská 
ústava nám odpovie rozhodným záporom. Veď »centralistiC'kí « 
vykládači ústavy nepriznávajú jednotli.vým zemiam - »nediel
ným to súčiastkaln jednotnej ríše « -' ani neúplnej štátnosti. 
Pri najnlenšom však dóvodné pochybno-sti vznikajú ohfadne 
otázky plnej, medzinárodne-právnej subjektivity nemeC'kých 
»dielčích štáto-v«. Po uvážení všetkých uvedených okoIností zdá 
sa najsprávnejším: považovať konkordát pruský - ktorý ČO do 
formy, obsahu i účinnosti vykazuje značnú podobnosť s medzi
národnými smluvami, avšak vzhfadonl na neúplnú resp'. spornú 
subjektivitu kontrahentov nemó'že byť zaradený do kathegorie 
riadnych medzinárodných smluv, - za kvasimedzinárodnú 
slnluvu. 

* 
Hodnotíme-li napokon konkordát pruský ako celok, vysvit

ne zrejme jeho zásadná, účefová shoda s ostatnými poválečný
mi konkordátmi. U všetkých ide o 'reviziu štátnych práv a o ich 
srovnanie s »novými pomerami«. KÝVl štátu ide hhwne o úpra
vu smiešaných ortázok cirkeVtlle-politických, zattiar ide Kurii 
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predovšetký·m o smluvné (dvojstranné) zabezpečenie práv a slo
bod cirkevných, ktor~rch deklarovanie v Codexu 1. C. zostane 
iha postulátom, jestli ich štát pre svoje územie ako závazné 
neuzná. Konečný účel a zákla'dné motivy sú teda všade rovna
k.é; ničmenej ohrady na miestne pomery a ťažkosti spojené 
s presadením konkordátu v štáte so silnou vačšinou protestant
skou viedly k otupeniu oS'tria, alebo aj k úplnému pominutiu 
daktorých, inde dosiabnutých ' požiadavkov cir.kevných. 

Význam dosiahnutia dohody je pre štát i cirkev nesporne 
velký. Konkordátom dostáva pomel' cirkve a štátu jasný a urči
tý /pravny základ, novo sa upravuje ohraničenie diecéz, óbsadzo
vanie cirkevných úr:adov, vzdel~nie kňazs:kého dorastu a pri
spievanie Mátu iIla správu biskupstiev a diecéznych ústavov atď . 
Na všetkých rtýchto zmenách ,mala však cirkev pri najmenšom 
taký záujem ako štát. Nad to znaznamenáva Ruria nesporn:)T zisk 
prestyžny. Práva a slobody, dané cirkvi ústavou, sú jej teraz 
zaručené medzinárodnou smluvou. Konkordát pruský znamená 
silnejšiu koncentráciu katholickej cirkve i v N emecku, zvyšuje 
volnosť pohybu a posiluJe akčnú silu nemeckého katholicizmu. 
Prispeje rovnako i, k odstráneniu štátu škodlivých trenÍc s iný
lni cirkvami a k zvýšelliu žiadúcnej tolerancie náiboženskej? 

Postavení obhájce podle osnovy 
československého a polského ·trestního 
řádu se zřetelem k jeho historickému , .. 

VYVOJI" , 
Erich 01 Š a r (Brno).*) 

Nejvlastnějším zájilnem obviněného jest háj,iti se pToti obvi
něni naň vZiIlesenému, ja/kož i proti všerll opatřením a roz
hodnutím trestního soudu na új.mu jeho učiněným; k obraně 
jeho přispívá též procesní nanna (§ 3 tr. ř.) ukládající SOUdll 
a všem úřadům působíeí:m v Hzení trestním povinnost, aby se 
stejnou bedlivostí lP ,řihližely jak k okolnostelll obviněnému p6- ' 
těžujícím tak i k okolnostem k obraně jeho sloužícím a aby 
obviněného i tam, kde to výslovně předepsáno není, o jeho prá
vech poučili (ta,k zv. hájení mat e r i á I n é). Avšak pravé 
a plné platnosti dochází obrana obviněného, zřízen-li proň 
zvláštní orgán, jenž výhradně jest povoJán k funkcím obhaJjo
vacím v trestním procesu a k ochraně obviněného, a za Hnl 
účelem jest nadán zvlá~tn.ími procesními právy. Jest to obháj
ce~ který' jako orgán trestního [lrocesu přivádí ku platnosti sku
tečnosti, prťtv,ody a práv,ní vývory za ,účelem qbrany nebo zmír-
- ---

*) Přednese~o' v semináři prof. dra , J arosla,va K a.ll a b a. 
.. t ',\ 1.1 ' 
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