Prof. JUDr. Vladimír Vybral
Právník a profesor finanční vědy a finančního práva
narozen 9. prosince 1902 v Podolí
zemřel 27. května 1980 v Brně
Vladimír Vybral se narodil v Podolí na ulici Výhon v domě číslo 163, do rodiny, ve které se z otce na
syna dědilo kamenické řemeslo. Spolu se svým bratrem Františkem byli vděčnými posluchači mnoha vyprávění
o těžké a náročné práci, jejíž plody slouží mnoha dalším generacím. Vyprávění o to zajímavější, že stopy po
pracovních nástrojích Vladimírových předků zůstaly na stavbách dodnes výjimečných a pozoruhodných.
Dědeček modeloval pseudogotické křivky budapešťského parlamentu, tatínek pracoval na brněnské katedrále sv.
Petra a Pavla. Mladému Vladimírovi však bylo souzeno, aby stavby, na kterých se bude podílet, byly
intelektuálního charakteru.
Po ukončení docházky na Obecné škole v Podolí začal ve svých 12 letech, navštěvovat První české státní
gymnázium na tehdejší Schmerlingově, dnes třídě kpt. Jaroše v Brně. Po maturitě v roce 1922 se zapsal ke studiu
práv na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zde byl žákem profesorů Františka Weyra a Karla
Engliše, kteří patřili k zakladatelům tzv. brněnské školy právní teorie. Ta otevřela novou etapu moderní právní
vědy.
Vladimír Vybral se během studia více zajímal o otázky hospodářské
a finanční politiky než o právní teorii, kterou rozvíjel František Weyr. To ho předurčilo k užší spolupráci
s Karlem Englišem, který působil nejen jako profesor národního hospodářství, ale stal se ministrem financí a vykonával také funkci guvernéra Národní banky.
Studium práv ukončil Vladimír Vybral v roce 1926 a začal působit ve finanční sféře. V roce 1928 odešel
na dvouletý studijní pobyt do Berlína k profesorům Sombartovi a Wagemannovi, vynikajícím německým
národohospodářům. Po svém návratu přijal Englišovu nabídku a začal pracovat ve studijním oddělení při
ministerstvu financí, které připravovalo reformu finanční správy.
Výsledky své práce z tohoto období shrnul v publikaci Reforma finanční správy vydané v roce 1936.
Kromě toho začal od roku 1935 přednášet finanční právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
V roce 1937 se zde habilitoval na základě spisu Německá teorie státního hospodářství. O rok později se stal
mimořádným profesorem pro obor finanční věda a finanční právo. Jeho další vědecké i pedagogické aktivity
přerušila doba protektorátu a uzavření českých vysokých škol.
Po druhé světové válce se spolu s kolegy věnoval obnově činnosti právnické fakulty v Brně. V letech
1946–47 zde působil jako její děkan
a potom jako proděkan. Po zrušení fakulty v roce 1950 odešel pracovat do Slovanského ústavu v Brně. Jeho
dalším působištěm byla Československá akademie věd. Jako vědecký pracovník zde pracoval na různých
národohospodářských a právních projektech až do roku 1963.
Vladimír Vybral se po dlouhých 50 let specializoval na otázky mezinárodního finančního práva. Byl
autorem řady posudků, které se vztahovaly k problematice zlatých doložek. Jeho posudky podstatnou měrou
pomohly obhájit zájmy Československé republiky na mezinárodním fóru, zejména před londýnským High Court
of Justice. Díky této práci získal funkci rozhodčího u Rozhodčího soudu Československé obchodní komory
v Praze, kterou vykonával do roku 1958.
V roce 1968 byl za Československou stranu lidovou zvolen do České národní rady, od roku 1969 byl
poslancem Sněmovny národů, místopředsedou jejího výboru pro plán a rozpočet a předsedou měnové komise.
Poslanecký mandát vykonával do skončení volebního období v roce 1971.
Vladimír Vybral napsal 17 studií z oblasti finanční správy a 14 studií týkajících se finančního práva.
V letech 1950–70 pak publikoval celou řadu odborných právních prací. Byly to především posudky z oblasti
mezinárodního a československého práva, dále pak posudky vypracované pro podniky zahraničního obchodu a
další vědecké studie.
V padesátých letech zahájil práci na obsáhlé redakci vzpomínek svého učitele profesora Františka Weyra.
Náročný úkol sice zdárně dokončil, ale knižního vydání se již nedočkal. Přesto tato práce nebyla marná. V letech
1999–2004 ji ve třech dílech vydalo nakladatelství Atlantis pod názvem Paměti I–III.

