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ČES K O S L O VEN S K Ý C H P R Á V N Í K 'ú 

ROČNÍK XV. 

Č' Í S L O 2. 

LISTOPAD 193~. 

na právnických fakultách. 
Spect. uni\". prof. Dr. O t a k a r S o mm e r (Praha) .*) 

Studiunl na fakultách právnických řídí se u nás úpravou, 
Jderou jsme převzali z Rakouska. Je to zákon z r. 1893, ne
patrně poznlěněný po převratu r. 1919. Předností t0'hoto studij
n ího řádu ve srovnání s jinýlni státy jest, že přihlíží vedle věd 
p rávních v široké lníře k t. zv. vědám státnÍln. Kdežto jinde 

_studiuln právní vychází hlavně . z práva 0'bčanského a jeho ko
difikací, mají u nás v programu právnických fakúlt vedle přeq.
.lllětů judiciálních .. význačné místo nauky politiCké. Právo ústav

_ ~! ~ spráynJ a cel)T obor národního hospodářství tvoří předmět 
zvláštní státní zkoušky a při zkouškách doktorských přistupuje 
k tomu ještě právo mezinárodní. 

Čeští státovědci a národní hospodáři zaujímali v IninulQ
~ti a zaujímají i dnes vynikající postavení a jména, jako Brál, 

_Kaiz( Pl'ažák zÍlstan0'u vždy chloubou české vědy. ' Řadí se rov
nocenně k přednÍln našitn pěstitelúm práva soukromého a ci
vilního řízení soudního, Randovi, Stupeckému a Ottovi. 

Další charakteristickou vlastností našeho studijního řádu 
jest, že studium platného práva spočívá na studiu dějin práva. 

.Studijní doba rozpadá se tak na dva oddíly. Úvodní oddíl tvoří 
studiuln historickoprávní, trvající tři semestry a zakončené 
státní zkouškou historickoprávní. Druhý oddíl, pětisemestrový, 
je věnován studiu platného práva a národního hospodářství. 
Jest to dědictví konce minulého století, v něniž německá škola 
h istorickoprávní, opírajíc se o universální právo HIllské, stála 
v celé Evropě v popředí vědy právní. Počátkem století XX. se 
.historickoprávní škola vyžila. Zájem právníků obrátil se ve 
.zvýšené míře k právu positivnímlU, k právní filosofii a k právní 
sociologii. Těmto novýnl stměrům, obírajíchn se aktuálními 
,p roblémy dneška, jevila se právní historie jakýmsi přepyche,m. 

Vznikla snaha stlačiti úkol právních dějin na pouhé dokreslení 
obrazu platného práva. S poukazem na některé cizí státy, ze
jména na Německo byla popírána oprávněnost salnostatného 

. úvodního oddílu historickoprávního. I nlezi sam:ými právními 
historiky ozvaly se hlasy, doporučující zařaditi ,studium dějin 
práva na samý konec právnických studií jako jejich závěr. 

Snahy tyto přehlédly však moderní vývoj studií historicko
právních a důležité jich partie, dějin práva antického. Můželne 

*) Předneseno 9. IX. 1933 v pražském rozhlasu (simult. do Bratislavy). 
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říci, že tu šlo v posledních desítiletích o nO'vé vzkříšení antiky r 
Do nedávna neměli jsme správného obrazu, jak souvisí naše 
doba na poli práva s antikou. Představovali jsm.e si velmi pro
stě jako základ našeho práva převzetí řínlských zákonů středo·· 
věkem, t. zv. recepci práva řÍlnského. Teprve kritické studium 
posledních padesáti let ukázalo, -že jS1me nepřevzali právo řím
ské v jeho ryzí, klasické podobě, n~Tbrž v podobě, již lnu vtiskl 
byzantský zákonodárce VI. stol. po Kr. císař Justinián. Veli
kým úsilím mezinárO'dní vědy, platícím JustiniánovÝln záko
nům, ,podařilo se dobrati se pravé podoby římskéhO' práva, jak 
je vytvořili římští klasičtí právníci I. a II. stol po Kr. Bvlo to 
možno jen vniknutím do jejich juristické methody, do zpámhu 
jejich právnického myšlení, stojícího vysoko nad scholastický
mi methO'dami pozdějších věků od Justiniána až po italské ju· 
risty XI":-XV. století, u nichž se naši předkové učili právu řím
skému. Historickoprávní tato práce neměla po ruce památek, 
jež by bylo stačilo prostě popsati a právnicky vyložiti. Úkol 
byl daleko nesnadnější a dal se vyřešiti jen s vynaložením ve
likého úsilí eminentně juristického. Šlo o to, rekonstruovati 
z pozdního byzantského přepracO'vání právnických děl řím
ských původní obraz klasického práva římského, nejznameni
tějšího to výtvoru římského ducha. Dějiny římského práva 
staly (se tak dějinam.i římského právnického myšlení. Tu te-· 
prve jSlne pochopili, co znamenalo, definoval-li řím~ký práv
ník jurisprudenci jako umění sprnvedlnosti. V úžasu stojíme 
nad virtuositou tohoto umění, i dnes v mnohém nedostižnéhor 

Historickoprávní oddíl našeho studijního řádu nabyl tak 
nového význa'rnlu. Nejde už jen o historický úvod do studia 
platného práva, nýbrž jde o více, o uvedení do umění juristic
kého '.myšlení a rozhodování. Historickoprávní zkouška ~tátní 
stává se tak zkušebním kam~nem mladých právníků . Jen do
ba zaujatá prO'ti antice jako základu naší vzdělanosti nebo doba 
sledující cíle výlučně praktické mohla by se obrátiti proti stu
diu právní historie. Při tom nám padá do klína veliká výhoda, 
již zejména .malý národ nemůže podceňovati: studium právní 
histO'rie a obzvláště studium práva římského, majíc ráz mezi
národní zajišťuje nám i na poli právovědy spojení s vědou 
ostatních kulturních nárO'dů a umožňuje tak našim právníkům 
dorozuměti se se vzdělaným. světem evropským. Nelze přehlí
žeti, že v pO'sledních letech stupňuje se zájem o právo římské 
i v Anglii a v Americe, ačkoliv právní řád anglo-americký ne
má historicky s právem římským nic společného. Je to právě 
imethoda myšlení římských právníků, jež zaujala i Angličany. 

· Mělo-li by se přikročiti k reformě právnického studia 
u nás , musilo by především jíti o to, aby právnické fakulty ne
byly jen lnístem, na němž se konají zkoušky, nýbrž aby se na 
fakultách i studovalo, a to co nejintensivněji. Právě v tOHlta 
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sm.ěru jsou v publiku rozslreny o studiu práv některé Juylné 
představy. Uvítal jsem proto nložnost pro·mluviti v rozhlasu 
o t01nto thematě ke kruhůln, s niluiž vysokoškolsk)T učitel zpra
vidla nepřijde do styku. Je, l1lyslím, n1Jělo těch, které na práv
nickou fakultu přivede skutečný zájem. Většinou volí se práv
nické studiunl z rozpaků , kal11. jít nebo z nedostatku jinéhQ 
vyhraněného zájmu. Středoškolské studiunl nedává a nernůže 
dobře dáti představu o tom, jaký úkol mladého právníka čeká. 
Bě.žný názor jest, že studiuln práv klade značné po.žadavky na 
paměť, jako by právnická fakulta vychovávala jakési živé na
učné slovníky. Nejčastěji však padne vo.lba na práva proto, že 
prý to je studiunl nejlacinější, že lze práva studovati i miIno 
universitní město, či jak s'e říká in absentia, a že kvalifikace 
dosažená na právnické fakultě dává co nejširší vyhlídky. 

Rád bych se zdržel předevšÍln u této poslední věci. S mno
h ých stran ozvaly se v poslední době hlasy varující př.ed stu
dienl práv proto, že praktická zaměstnání právnická jsou na
sycena, takže právnické fakulty vyrábějí právníky nad potře
bu našeho národního i soukromého hospodářství a našeho ve
řejného života. Nadv)rroba tu je, to lze lehce ciferně dokázati. 
Není to po prvé, co se podobný zjev v našem životě dosta vil. 
Dnes je stupňován tím, že se cesty vzdělání otevřely nejširším 
vrstvám národa. Tento ideální požadavek jest u nás splněn ve 
vysoké n1Íře. Lze důsledek toho označiti jako chybu? 

,Byl by chybou, kdyby naše fakulty dodávaly praktické
nlU životu nadpočet kvalifikovaných právníků. Toho jsme však 
velmi vzdáleni. Fakulty se svým zařízení'm zkoušek provádějí 
pouze výběr. Jest si jen přáti, aby tento výběr se dál na zákla
dě co možná n ejširším, z počtu posluchačů co luo.žná největ
šího. Bylo by ovšenl vítané, kdyby tento výběr usnadnila střed
ní škola. Není-li to. vždy možné, měl by si každý absolvent 
střední školy sám. pro sebe zodpověděti otázku, jde-li nejlepší 
cestou, dá-li se zapsati na práva. Tím, že jednou jakž takž 
p rojde úskalí-m zkoušek, nenabývá ještě nároku na zaopatření 
ve veřejné nebo soukromé službě. V životě rozhoduje jen kva
lita a kvalitními mezi kvalifikovanými jsou jen někteří. 

Jaké po.žadavky klade studium práv na svo.je adepty? 
V životě nezáleží pro právníka tolik na tom, co ví, nýbrž co 
u mí. Vědomosti jsou mu jen pOlnůckou, ne účelem. Úkolem 
jeho jest hledání spravedlnosti, nebo· prakticky: spravedlivé 
rozhodování. Umění toto nezáleží ani ve znalosti paragrafů ani 
v pouhé bystrosti úsudku. Spravedlivý člověk je jen dobI'Ý 
člověk. Důraz tedy leží u právníka především na povahových 
vlastnostech, na osobnosti. Dovedl bych si představiti a snad 
se již' i vyskytlo, že zločinec učinil geniální vynález. Ale sotva 
by byl zločinec dobr)T,m soudcem. To věděli již staří, když po· 
žadovali na právníku znalost věcí božských i lidských. Kdo ne-
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má zájlnu O' stálé zušlechťování své osO'bnosti a O' proniknutí do 
nejširších kulturních okruh ll, z tO'ho ani znalost všech zákonú 
neudělá dobrého právníka. 

Proto nelze studO'vati práva jen z knih. Právník musí se 
naučit se svýnli vědOlnO'stm.i zacházet. V tOln dlužno hlE"dati 
smysl navštěvování přednášek a cvičenÍ. Tu jseln u vě'ci, která 
mi leží co nejvíce na srdci. Není plýtváním. národníhO' jm.ění, 
že našinli právnickýnli fakultami projde víoe lidí než pO'třebu
.leme. Rozhazováním národního lnajetku jest však, ž~ velký po
čet studujících nepoužívá zařízení, jež pro ně stát na fakultách 
vytvO'řil, studuje mimo fakulty a studuje nesvědOlnitě. S tím. 
souvisí Ť. zv. repetitorské školy. Je tO' zjev, který se II nás dO'
stavil až po válce. Jsou i jinde. Nikde z nich není ovšem veliká 
rad0st, třeba nebyly za všech O'kolností zavržitelné. Jsou však 
přÍlno nebezpečínl ve fornlě, která se u nás rO'z:mohla a kde 
neslouží kontrole vlastního studia, nýbrž vlastní studiu.m na4ra
zují bezduchÝln lnem'0rováním výtahú z knih. Zatím, co jsnle 
řekli, že dobrému právníku knihy nestačí, že dlužn'0 přede
vŠÍln poznati život, náš mladý právník návodem svého repeti
tO'ra velmi často nesáhne za svého studia ani po knize. Studium 
mimo fakultu a nahrazování studia tělnito pOlmůckami jsO'U 
hlavní příčinO'u podpruměrných a nedostatečných výsledků 
II zkoušek. Studium vysokoškolské znallnená práci, práci od 
prvníhO' okamžiku. Ne ovšem jen přípravu ke ZkO'uškám, nýbrž 
studium co nejširší. 

PožadO'val bych prO'to na každém, kdo vstupuje na fakultu 
právnickou, aby si uvědon1.il úkoly, které hO' na fakultě i poz - ' 
ději v praktickém životě čekají a aby si podle toho stanovil 
svůj pracovní plán. DO' toh'0 plánu ať- si každý právník zařadí 
především studium cizích jazyků a z těch na prvém místě stu
dium němčiny. Dále neuškodí, bude-li v této souvislosti llvažo
,vati O' tO'm, jak se O' prázdninách dostati d'0 ciziny. Pravím 
O' prázdninách. Studium práva na cizích universitách prospěje 
zpravidla jen absolv,entUlm. Za to bych velnli vítal, aby naši 
právníci běhém svých studií navštěvovali na jeden dva selne
stry ostatní právnické fakulty v ČeskO'slovensku. 

KdO' přistO'Upí k 'studiu tímtO' plánO'vitým způsobem, ten 
ve styku s fakultními zařízeními, při poslouchání přednášek a 
při kollO'kviích s profesory velmi záhy pozná, hodí-li se ke stu· 
diu práv čili nic. PodrO'bnějších pokynů o právnickém studiu 
nepodám. Již r. 1925 vydala právnická fakulta university Ko·· 
menskéhO' v Bratislavě praktický návod pro studiunl práv. Loň· 
skéh'0 rO'ku vyšel tento návod v druhém vydání a byl zárO'veň 
zpracO'ván péčí spolku čsl. právníků Všehrd prO' právnickO'u fa· 
kultu university ,Karlovy v Praze. Na tuto příručku odkazuji . 
každého, kdo chce vstO'upiti na právnickO'u fakultu. 


