
IV. 

Středem správy státní byl dvůr Karlův. Není proto opodstat
něna myšlenka, že stálým středem správy finanční pro říši byl 
Norimberk. 

Karel IV. získal si v Cechách jména otce vlasti, právě tak jako 
zván byl v říši "des heHigen r~hmischen reiches erzstiefvater". 
Karel IV. ovšem pečoval především o zemi českou, kterou jmenuje 
"sancti Imperii '!lembrum nobilius", stara'l se však též i o úpravu 
poměrů v říši. Ríši sobeckými choutkami stavů rozvrácenou ne
mohla však pozvednouti ani vladařská prozíravost Karlova. Ná
sledky projevily se za slabého panování Václavova. 

"Kupují nás!" 
nKupují nás!" čteme skoro denně jako výstrahu v různých 

statích a článcích . Co pak se skrývá pod těmito dvěma slovy? 
Cizí kapitál, hlavně čtyřdohodový, usazuje se u nás, - kupuje 

naše objekty, naše národní jmění! Tato obchodní politika postupuje 
u nás ry~hlým tempem. Mohli uvésti několik příkladů: 

Ve Skodových muničních továrnách rozhoduje již dnes fran- . 
couzský kapitál; podobně tomu jest II bývalé Rustonky, a není 
tomu ani celý měsÍC, kdy veliká naše petrolejářská firma Fanto, 
prodávala své akcie amer. Standart OH Comp. 

A tak den ze dne množí se tyto případy. Tento zájem ciziny 
o nás není jistě žádná sentimentalita, spíše jest mu podkladem 
dobrý obchod; jest totiž vnikání cizího kapitálu podmíněno nízkým 
kursem našich peněz. Cizí továrník - kupec - může nabídnouti, 
počítaje s hodnotou našich peněz, tak značné sumy, kterých zdejší · 
nabídka nemůže učiniti. A přes · to cizí kontrahent neprodělává, 
ježto jej chrání nesmírná difference mezi naším platidlem a pl~
tidlem jeho. 

Naskýtá se nyní otázka, zda-li by tyto případy mohly ·nám 
přinésti pohromu? Příliš velikým přílivem cizích kapitalistů, náš 
i n d u str i á I n í stát dostal by se pod cizí panství, které by potom 
mělo v rukou naše osudy. Naše republika ztratila by nejenom 
hospodářskou, politickou, ale i zahraniční svobodu. Vzpomeňme si 
jen na "naše" muniční továrny v Plzni! 

. Přirozeno, že i sama industrie podléhala by cizí vůli, že by se 
mohla z našeho státu státi vyssávaná kolonie. 

Než připustiti musíme, že cizí kapitál poskytuje zase i určité 
výhody. Přicházejí noví lidé, pracovníci, kteří nově pokrokově 
organisují práci, přicházejí cizí peníze a což pokládám za hlavní 
- cizí kapitál může určitě · přivésti naše výrobky na světový trh. 

Probíráme-li toto thema, seznáváme, že cizí kapitál přináší. 
s sebou své výhody a nevýhody. Při. posuzování obou těchto ml:l
sfme přijíti k závěru, že musí se v takovém napadeném státě za
brániti nebezpečí, které by mohlo vznikneuti, kdyby nevýhody 
,cizfho kapitálu převládly výhody . 
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Bohužel v naší republice nebyly ještě podniknuty, mimo mlu
vení, žádné kroky. Tu mohu jen poohlédnouti se za hranice na 
jednoho našeho souseda -- republiku rakouskou. 

Tam totiž vydali z á k o n o společenských hospodářských pod
nících, jenž v § 37. ustanovL! ie: 

"Státní správa múže požadovati, aby byla při zakládání spo
lečnosti akciových neb s obrn. ručením, státu nebo jiným veřejno -: 
právním korporacím vyhražena účast na společenstevním kapitálu 
až do polovice, a to za podmínek, které nejsou nepříznivějši, ' než 
podmínky všeobecně platíci. Při zvýšení kapitálu ' může býti toto 
právo uplatněno stran celého zvýšeni, dokud účast veřejných kor
porací nedosáhla poloviny celého kapitálu". 

A skutečně nařízeni se také praktikuje. · Jak bude u nás? 

o právnickém studiu žen. 
(Pokr aČov,íÍ;ni.) 

S~or. 

Kc,nkrétní a1pBkaoe záklOnů, která j'est základem právn í praxe, 
jest .tak1é důl,ežitolu 'složkou ,při iptr,áv.ním studiu, bohuž,eJ dosti z·anedbá
vanOllt. Př,e;s to"" ~e j,est vI.astně j,ehio smysleml a praktickým účelem ,\ 
p-ř,ece s,e fakticky nepožaduje v pilném svém r.ozsahu pN prá,vnických 
zkoluškách. Tedy i kdyby ž'eny měly vdkou schopnost ko,nkr.étné aJpii
kaoe, neuplatní jí za so<uč'a,sných 1Jodmín'ek v pllné mířle. rd i, studiu , 
spíš<e v praxi. Nezdá s'e mi v'šak možným dokázatti a tak,é pis atel toho 
nedokazuj'e, ž,e bly žleny mlHy v,ětší sklon pro .praxi než!l,i m1užL TisÍcel 
právníkú rodu mužsk,éhio 'Pr<Ovádí zdárně ,$V:OU p'raxi, t. j. I<onkrétn·ě 
~lpakují právní normy, jimž s,e při shidMch naučili a také m[adši g'ene
raoe, jíž se dostalo štěstí studovati práva spol'e'čně $ 'e ženami, lne-blude 
choditi 10 rad,u ke svým kokgyním v otázkác'h ko.nkrétné a,pUkace. 
Každý skut,eóný právník m'á jistě tolik ,prakHckélho s myslu, aby dovedl 
si . klQlnkrétl1,ě oživiti právní normy , ne-Iii. snad'n:ěji , tedy ~sp'oň stejn ě 
spOlntannlě jako ž'ena. 

Chceme-Ii si Ipovšimno,uti n a tlomto místě 'plOulle pjs-atdova s.t udia 
G oIbj'ektivném ipomlěru žen k práv,ůtn ~a právníkům, n'emusÍ,me bráti 
v úvahu námit,ek týkajících se ž,en samých a ipon'echáme plisatelli ra
dost j'e vyvr a cd i. Zdali by snad ~.ž'eTIiě n1esv,ědlčHo st'l.lldi.um tak sucho
párné a úmorné, jako j '90U para'graf)', zda 'b:udJou míti naše kol'egyn,e 
diQiblrOlu v'ůli nezklamaH zkuš'enostli 10 zdárných vý'sledcích ko,edukace 
na sU,edních ŠklOl-ác'h, kde "Vle viět1šÍ'ně pří!padů dívka stw:iuj'e .vytrva
leji. ~ež~i, ~oc~", zd~ lP.'r,á.vnli~k,é sttt;~,i,um blud~míti jako .l?,edicina .zr!!a
tenalllsuJICI vlnv na l'etlch jJz'ensk o.st" , ty 'otazky vztah'ul~ S'e na jel1cl1 
vlastní ne'bezpečí ;při vstuplU na práva a přenecháme jich rozřeš en~ 
jim samým. 

Studovati Ž!ens'~é schopnosti k právlům není dos,ud mlOžno . di() yš,ech 
důsl,edků, ak Ipř,eoe }est to' již snadnéiší · nyní,. kdy po třl semestr~ 
joou zaJp'sány jako řádn1é Ip1oslucha/čky na naší fakultě. Zkušenost může 
nám po,skytno,uti dlŮv,odů 'pno li prott Al'e o 'budoucími význam!u ž,en 
jako pT,áv;n!ic mlož.nol ,se jlen dohadovati a p'r·oto 'p;řJedpovídatt iim sle 
vŠí~!,Č~to.stí 'Skv;ělýús1plě.ch na 'poli právním, jako činí pisate.l, .j,est dJosti 
odva.zí1le . 

. V obQru. · slQciál,nÍm neuJp'Íráme budoucim ž'enám ..JprávníkŮm zdárnéJho 
půso'blenÍ: "PriQ lčiull'ost sooiální ipřh,nává se ž'e.ně lepŠIÍ výzbroj d'u
ševnÍ 'než muži. .(P:éč1e ID dítě.) Proč tedy 'otv~rati žene jen j'edno 'pole 
rociá.Iního 'p<Ů"so'blení, .když Je zř'ejl11lO, ž'e by mio'hla ci . na iinýchl 'při
eplěti 'P.latl1'e k obohacení kulturního ,pokladú ;Lidstva. H p;éč,e o dítě,' 
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