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jest vl as tně ch ys t ané prodlo užení zákon a o oc h raně n áj emrtíkl1. Změ
nou. j iž m ož no zazn amen élJti , jest t o liko zkráce ní povinnos tí obc í usch o-
v art: i vyklízen é věc i n a do bu jednoho rok u. Km. 

a práva politických vězňů. O dsouzeným pod-Ie § 14 a 15 zákon a 
n a ochranu republiky, ne j sou př iznána prá va po litickýc h vězňll . Dle 
oficielnÍ zprávy čs l. t is lwvé lmnce lá)'- e p rý se zřete lem k da nému práv
n ímu st avu. N Cl p oslan ecké inte rve nce sdě lil o m inite r&tvo sp ravedl nos ti, 
že bude nutno o t{lzku upraviti nov)'mi normami. - Domn ívám se, že 
není za,potře b í n ov)Tch ust anovení. Práva po litických vězňll byl a po
skytnut a naří zením z 28. X . 1849 od souzeným' p r o v elezr adu , rušení ve
':e jného pokoje atd. , kromě t oh o t éž p ro delikty podle § 302 tr. z. PocIle 
no \'e ly z 15. li st opadu 1867 p ř í s lu šejí tyto ú levy odso uzený m prO tres tné 
dn.y podle §§ 58 lit. b, c, 60 atd. tl'. z., pokud byly spáchány činy tyto 
% po,hnutek politi ck)Tch. Byl a tím_ vyčerp ána ce lá ka:tegorie trestn)Tch č in ll 
o hrož ujících stát. Záko n n a o'chranu republiky n ahradil ust an ovení cit o
vaná v zmíně n}'ch n o rmách, částečně novými u stanoveními. Kat egorie 
činů, státu n ebez.p ečn)Tch vš.ak tím nezmize la ani z n auky, ani z praxe, 
naopak byl a zák on em tím j eš tě zřej měji od -os tatn ích deliktú odli šena_ 
S luší prot o při práv nickélTl v)'Tkl adu p ř i zn ati úlevy p olitick)Tch VěZi'lll , 
o všem odsouze ným podl e záko·na na ochranu republiky, neboť zákon 
t en obsahuj e vesměs us tanovení, j ež se t ý'k ají p oliti ckýc~1 deliktů a 
v)' hod y pol itických VěZt1 l1 nebyly z rušeny. Usuzuj e-li se o contra l:io 
z toho, že zákon n a ochranu r epubliky pouze u některýc h n ových 
sv)rch ust an ovení uvedl , že se jimi nahra,žují určit é paragrafy' tr est . zá
kO l1-?;, v nai- ízení o ,úl evác h vězňů cit ované a že p i-i o st atních svých 
ust a,l1-oven ích t uto ok olnost neuvedl , nýbrž p o uze st a rá seS t ave ní zru šil, 
na to, že s luš í pi-i zna:ti zm íněné úl evy jen t ěm deliktúm, u nich ž je V)' 
s lovná zmínka v n ahražení st a rých us.tan o.ve ní a že ostatním deliktům 

_ tl níž tét o zmínky není, že výhody po litický ch vězňú přiznány býti ne
m aj í, jest t o v)' kl ad n esprávn)T, jenž, lp í po uze n a s lovním vyjádření 
záko na a nedb á jeho d uch a. Pi-i práv n ickém výkla du , slu šelo by r oze
l>rati obsah té kter é nO'vé no'r111y a porovn ati j e j S u st anovením i st ar}'m i 
CL z ji stiti sku,tečn é o b s a h ,) v é nahra'žení st a r)Tch ust anovení a nikoliv 
jen fo rmálné n ahraže nÍ ocitováním paragraHl. Tak je zn ám o k u př . , že 
~ 302 b yl ob sahově n ahi'ažen § 1 4 Č. 2 až 5 _ zák n a ochr. r epubliky a 
§ 58 t r. z~, v :čá.s ti své rovněž § 15 č. 3 zák. n a ochr. r ep ., a j e nespráv né 
l) ro to, že práva politick)Tch vě zií.ú se odsouze l1 )lm p ro t y t o paragr~fy 
nepřiznávají. Smyslem n ového pi-eřadě ní zákon a n a, ochranu r epubliky 
je účelnějš í nové uti-ídění a niko liv zavedení nové k a,tegor ie trestn)'c:l 
či nů. Vykládá-I i se te dy ust anovení o _úl evách po lit ick)Tch věz ií. ll rest r ik-
ti \'ně . p i- í čí -se to duchu zák on a. Z . R. 
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Svazék VI. 1927. - B rno. 1927. Ve Sb . Sop . právnickýc h. N ák1. Ba rv iče 
a Novotného . 8°, s tr. 276. Kč 27· 

Prof. dr. Karel Engliš : Státní rozpocet na rok 1928. - S t ať E ng li':' 
š oya je výtah z všeob ecné části dii vo cl ové zp rávy k ro zp očtu na 1'. 1928. 
P rv ní čás t t ét o st ati obsao uj e ro zbor r ozp očtu po stránce_ fo rm áln·Í. Pro 
č tenáře abstrahujíc ího ode 'vš í poli tiky , je to čá s t n e j zajím avěj š í: E ng liš 
twádí někt eré úkoly, kter é se n askytly př i k o n strUování rozpoočtu i je :
jich dllmyslné řeše ní. J ecJná se z,de o unifika.ci ro zp očtových nor em v j ~d
notný účeln)" ro zpočtový a p ak finanč ní řád. Základ k t omu byl polo zen .. 
rozp očtem n a r. 1927, jeh o ž vzor se osvědčíl a byl v p odst atě dódržen. 
-Rozpočet P odk. Ru si se n evede odděleně . Rozdělení na výdaje i-ádné -a 
l11imořádné ~ůs tává, aby se umožnila n adále dos ta t.ečná finanční kontrp la 
pi- i vydáních ostatních resortů. P r o státn_í p odl1lky bylo vypracova!10 
j e dnotl1 ~ rozp očtové sch ém a . Rozpo'č tO'vé' ř á d y r? zeznáva jí provozní 111-
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vestice, jichž vyse se řídí dočasným rozsahem provozu, a skutečné inve
s tice, kde i' ph podnikání dle soukromohospodářského principu je správa 
povinna i-íditi se zásadami rozpočtu administrativního. Jen u železni:
slouží investicím vÝ;1radně čistý zisk a, 20% z daně dopravní. Osobní 
výdaje, pokud se zvětšily platov)rm zákonem, jsou vykazovány zvláště. 
Zajímavé je rozdělení na, účelové dávky pravé, určené k dotaci fondtl, 
a nepraivé, u kterých je udán jen motiv; tak na př. zvýšení cukerní 
daně proto, že má tento nový příjem sloužit na úhradu platového zá
kona, neznamená ještě právní 'V,ztah mezi úhra,dou a úkolem. N ejdll
ležitější je konsolidace p,řechodného dluhu. Část druhá obsahuje rozbor 
rozpočtu administrativního,. Rozpočet byl snížen o 12 míl. přes velké 
nároky, které byly kla,deny na s tát, pře s zařazení mimoetatních výdejú 
(ruská pomocná akce, inva.lidní péče, splácení státovkového dluhu), a 
přes snížení pi"íjmů dllsledkem berní reformy (daú dllcllO'dová). Nej
větších úspor docíleno u služby :státního dluhu , který participuje ti'ernř 
pětinami na snížení. U příjmů stoupla salda státních podniktt a výnos 
cel. Bngliš mllž'e tedy konstatova.t aktivitu rozpočtu, rozpočtový pořá
dek a!Ž na nevyřešenou otázku úhrady učitelských platů a dále, že ne
z'výšil státní dluh. Výjimka je u pošt, kde investiční úvěr však přispěje 
k větší rentabilitě , pak u tiskové kanceláře , státních lázní a snad i min_ 
covny. O příštím rozpočtu naznačuje, že pi"es naléha'vou potřebu snÍ"žení 
obchodových daní neize vzhledem k sanaci bratrskÝch pokladen, úpravy 
otázky staropensi:stii a po,d. pomýšleti na podstatnou jeho redukc1., 
Proti státní úsporné finanční politice staví Engliš v IV. části ~10SpO
dářství samosprávy, kde v)rdaj e stouply proti roku 1927 o dvě miljardy. 

-Kc -
Prof. Dr. F. Weyr: O methódě sociologické. Jde o pojednání po-, 

va hy takřka sensační. Autor - spolutvůrce a hlavní stoupenec norma
tivní theorie u nás - podrobuje zde drtivé kritice , dosavadní postu!?, 
vědy sociologické, která vždy byla ve veliké blízkosti vědy prá.vl1J. 
Právě normativní theorie ve své snaze očistiti právní vědu od veske
rýc h prvků normativní metodě cizích, až dosud často odkazovala úva:1y 
a metody sociologické mimo rámec pravovědy. Ale článek Weyrúv 
liespokojuje se již tímto očistným, tedy jaksi ddensivním úkolem, nýbrž 
pi'"echází k ofensivě a ptá se pÍ"Ímo po existenční oprávněnosti a meto
dologických možnostech sociologie samé. A v tom právě spočívá .sen-
sačnost pojednání, že je to útok proti vědě, která se právě v poslední 
dOlbě těší zvláštní vážnosti a obEbě jakožto věda par excellence »mo
derní «: Autor vycházeje ze svého noetického východiska, založeného
na Kantově kri'1:ickém idealismu, probírá jednotlivé směry v sociologii: 
přírod,ovědécký (Comteova sociální fysika), organick)T (na př. tl nás 
Duškova bio/sociologie), směry založené na metodě srovnávací, směry 
psychologické atd. V kritické části pak staví proti sobě noetické vý
chodisko kritického idealismu a naivního realismu, upozorňuje na rozdír 
metody ve smyslu noetlckém (poznávací :1Iedisko) a ve smyslu tech
nického postupu po,znávání a; kritisuje pak sám pojem předmětu so
ciologie, totiž ;idské společnosti jakožto celku. Při tom dokazuje, ž,e 
jediným prvkem, který může z mnohých jednotlivých individuí činiti 
jednotku ve smyslu sociálního celku, ' může b)rti jen norma nebo soubor' 
norem a že sociologie operující pojmy )) vývoj «, )) pokr,ok«, »c1rvilisace«, 
))smysl dějin « nevědomky užhrá normativních postojtt. Kritika jeh.:> vy-
znívá pak v resultát, že sociologie je možna jen dvojím zpttsobem, buď 
jako pouhá přírodní věda, k,térá však není vědou samostatnou, nebof 
jak autor opětovně zdůrazňuje, není důvodu, aby byl vědecky zkoumán 
jen společenský život lidí a nikoliv ostatních živočichů, ač po.dle něho 
je člověk z hlediska pi'"írodo,\r ědeckého jen jedním jeji'ch dru~1em. Anebo 
jako věda: normativní, která jedine by mohla dojíti k určitým poučkám 
a postulátttm o tom, jak společnost má býti zřízena, jaký je smysl dějin, 
národa atd. Ovšem na základě supponovaných norem, získaných meta-, 
normativně. Nemůžeme se zde pouštěti do podrobnější kritiky autoro
vých názon'i, což ostatně přísluší spíše .3ociologttm než prá\'níki'tm,. 
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kľálce však možno zde připomenouti toto: Dosavaldní stav a v}'rsledky 
'vědy sociologické i její zjevná metodická neujasněnost jsou '.:>pra'vdu 
J.leutěšené a v}'rtky ,\A!eyrovy jsou většinou oprávněné. Při tom však 
zůstává otázkou, co je přičinou tohoto dosa.vadního stavu sociologie, 
:zda její nedokonalé pěstování či obtížnost úkolu, který má zvládnout. 
Zdá se však, že některé argumenty Weyrovy jdou snad přece daleko. 
Tak ona často opěto.va.ná. výtka, že s,ociologie si všímá výhradně lidí 
a nikoliv o.statních živých tvorů. Patrně činí tak z ťéhož důvodu, 
z jakého na pi-. jazyko,zpyt zkoumá jen i-eč lidí a nikoliv zvuky vydá
vané z'Vířaty, tedy pro, zcela odlišnou nebo jinak poznatelnou (intro
spekce) zákoniítost dění , o něž jde. Z toho. důvodu je na pi-. též odů
vodněn rozdíl mezi vědou o pi-íro,dě neživé (fysikou, a·norg<lJnickou 
,chemií) a vědou o pi-írodě živé (biologii) , ač se tím nic nepraví 
,o otázce, zda vznikl či nevznikl ži'vot z hmoty neživé. Je vttbec nutno 
:položiti a i-ešiti otázku třídění věd al otázku védeckých meťod v celé 
Její obecnosti tak, aby výsledky úvahy platily pro celý syMém věd. 
Celkově však je po,jednání opětně dúka,zem vyhraněné filosofické osob
Tosti 'autorovy, která se odvažuje při. logickém domýšlení svého pev
ného noetického východiska vysloviti důsledky nečekané. Jen tak však 
možno dojíti disku-sí do předu. Právem můžeme býti zvědavi na odezvu 
-tQhoto pojednání, zejména se strany sociologú. -n-

Prof. Dr. Jaroslav Ka1ľab: Právní filosofie a výklad zákonů. 
Autor uveřejňuje zde svojí inMalační rektorskou přednášku; v níž na 
základě svého právně-filosofického systému zaujímá svoje stanovisko 
J( pro.blému interpretace. Otázka tato jako problemafcká objevuje se 
'mu předně v historickoprávní škole, jež svojí metodou opanovala právní 
-vědu stol. 19. jako rea,kc'e , proti pi-irozenoprávní111u učení století 18. 
Řešení problému interpretace pod 'Vliivem positivistických tendencí 
metodologických vyvrcholuje v kultu materialií a v t. zv. pojmové juris
prudenci. Obojí i-ešení však ztroskotává tu na dynamice právního v)' 
-voje, tu na nedos,tatečné šíři pojetí, takže koncem stol. 19. nová 
j-ešení tohoto problému jsou v plném proudu. Metodologický positivism 
snaží se pi-e,devším uchovati svoji kompetenci lc řešení tohoto pro
blému, a to metodami nejrttznějšími . Srovnávací pravověda a sledování 
-hi s torického vývoje právních institucí, zkoumání právně-socíologická 
a jurisprudence zájmová, konečně škola volnoprávní j sou jednotlivými 
pokusy i-ešení této otázky, vyrostlými na společném kmeni positi
vismu, pokusy to ovšem tím problematičtě j š ími , čím poc:1Ybnější stá
-va lo se noetické zdúvodnění jejich posiú" istického východiska. Pro
blém interpretace jsoucí až dotud interním právněfilosofickým pro
blémem, dostává se do nového osvětlení s hlediska metodologických 
proudů, pokoušejících se o novou klas j.fikaci věd i jejich me:thod na 
základně kritického idealismu, kteréžto ' noetické hledisko tvoři spo
lečnou basi filo.sofie \A!indelband-Rickertovy, Stammlerovy i normativní 
teorie Vveyr-Kelsenovy. Kantovský ná.zor jako společné 'východisko 
všech těchto směrú nezaručuje ovšem nikterak jednotnost řešení da~ 

,ného problému interpretace., Autor přikláněje se k fi'losofickému i-ešení 
Ri ckertovu, zdůrazií.uje, že úsilí o správno.st poznatků ve světě tQho , 
Co jest, odpovídá stejné úsilí i ve světě toho, co má býti. Různost 
těchto dvou světu jest mu dána rickertovským vztahováním k hodnotě 
pravdy a spravedlnosti , čímž zakládá se dichotomie věd přírodních a 
lzulturních, dál e pak nomot~letick)r ch a idiografických. Touto klasifi~ 
lcacÍ získává autor rámec pro vědu , oprávněnou i-ešiti svými method d l1i 
pro blém interpretace : J est to juri sprudence jako idiografická věda hd.,. 
t urní, která pod zorn:hn úhlem ideálu spravedlnosti sv)rmi methocl ami 
ti-ídí správné v)Tr o.ky právní od nesprávných . - Je phroz'eno, že autor 
v rámci krátké s tudie (vlastně přednášky). omezil ' Se jen na ' ér b
s tr a k t n í i-ešenÍ metodologických základiidaného problému a tím 
dobrovolně vzd ?1 ' se opé prttk,aznosti pro svoje i-ešení, jež , podává 
1< o n k r é tll í traktování každé otázky, Takto nesouhla,s s metodolo
,g; ick )rm v)',chodi skem autorov}-m činí otázku interpret ace dále otevře'" 
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n)rra probiémem, pokud ovšem ona o tázka s jiného m etodologickéDo 
l11ediska za problematickou bude uznána. Jádro metodologického pro
lJlému s počívá v názoru na v)rznam Kantovy filosofi e. Dle názoru re
-fe renta Kantovo pojetí teoretické vědy, jejíž předmět Je 
dán určitým hl ediskem nazírání, je nejdi't1ežitějším odkazem tohotQ 
-f ilosofa moderní noetice, jež toto pojetí mi'tž e jen oprávněriě rozšíi"iti 
íla hledisko normativní a teleologické. S tohoto hlediska jeví se 
' V;indelband-Rickertovo »V\Tertbeziehung« noeticky nepi'ijateln)Tm , hod
nota pravdy a spravedlnosti pak nezakládá dichotomii věd , neboť tyto 
mají jen j edinou hodnotu: logick ou správnop· t a nesprá v -
11 o S t; každé ethi ování vědy vyjádřené zas tř eně j ak ideá lem pra,vdy, 
tak zejména. spravedlnosti, děj e se na úkor t ét o j e rl i n é ne j vy Š š í 
11 o dno ty. Pokud s p ecielně hodnoty sp r avedlnoiS ti se tý.če, lze proti 
její releva ntnosti uvés ti: Buď je jednotícím principem pouze formálně, 
pak ztrácí onen nimbus vědecky e ti c k é hop I u s, jež, sn ad nevě 

'Clomky, v náší do tohoto pojmu autor studie (srov. p,oslední ods tavec 
jeho článku). S tohoto hlediska, pozorováno musí ro zhodovaní mezi 
dvěma, »spravedlivými « poznatky b)'Tt stejné eticky lho st ejným jako 
rozhodování mezi správnos tí atomové či elektronové teori e ve fysice, 
j~ž dělo by se s ;llediska formální hodnoty pravdy. Předpoklad fo r
málnosti hodnot pravdy a spravedlno sti vede nutně k »jediné hodnotě « 
-- k » h o.d n otě « logické správnosti. - Zi-ejm ě t edy protikladné tyto dvě 
llO dnO'ty j sou konstruo vány o b s a 11 0 v ě, tudíž do jist é míry met a f y
s i c k y . V tomto přípa.dě hodnota sp ravedlno sti pozbývá o né j' e dno t í c í 
f u n k ce pro kulturní vědy jí připi sova.né. Stává se onou spravedlno stí, 
s níž setkávám e se v kaž.dé etice jako s problémem v ě č n ě di c h o t 0 _ 

lTl i c k ý 111, z a I o že 11 Ý m v s vě t o v é m n á z o r u každé~lo jedince: 
's pra,vedlností i nd j v i d u a'l i s It i c k o u a u n i vet s a I i s t i c k o u, 
mezi ninliž m ožno jen vo lit , nikoliv rozhodnout se pro správnou střední 
ces tu , jež by sn ad měla vědeckého posvěcení. Nikdo menší než Ricker
tovec Max \tVeber n eosvětlil lépe nemožnost nějaké vědecké »sti- ední 
lini e « v takovém rozhodování mezi dvěm a světovými názo ry . Stamm
l erovská touh a po »správném « právu jeví se tudíž n e vědeckou , nýbrž 
politickou (eticko u) touho u, již t e o ret i c k á věda o posi':tivním 
p rávním l~ádu odkazuj e do úvah »de lege. ferenda.«, v nichž ovšem 
jeden či drU;l)r id eá l spravedlnosti dochází svého upl atnění - jako vě 
domá (nebo též nevědomá) základna kritick)" hodnotícího úsilí o vy
tvoi-en í y,sp ravedli vých « no rem právn ích. - P roblém interpretace po 
zo rován s t oho to hledi,sk a ztrácí tudí ž ja l<o ukoliv met o d o lo g 1 c

"1<: o u probkma tičnost a jeví se pou ze tec hni c k o u otázkou apli
kační , i'e ~<.:'·n o u dl e obvykl)'rch metod interpretačních (gramatické, lo-
g ické a historické). -dv-

Prof. dr. Dobroslav Krejčí: Provádění naší poválečné refor
-my pozemkové v praksi. Její kritika. J est t o ukázka z chY2f.tané učeb
nice zemědě l ské politiky a skytá v textu ucelený a pi-ehl edný obra,z 
'tematu , p oznámky pod ča,rou pak uvádějí cí pře s ná dat a dokreslují 
podro,bnosti. Vylíčena tučjnno st státního pozemkového úř adu od jeho 
'z aloženÍ 15. října 1919, proved,ení soupisu zabranébo majetku, provedení 
-pi-íděli'l větších i m enších , tvoření zbytkových s tatki'l a td. Ve své kri
tice aiutoľ schvaluje omezení vnitřní kolonisace na nevelký okru:l 
osob a n a něko lik málo osad, ježt o překážky ťéto v cestu se stavící 
by ve vět š ím měřítku zabránily každému úspěchu ; jest proto sp rávné 
raději dopli'íov::tti s távající ma.1é usedlosti n a; soběstačn é. S těmito zá
s adami je.st vš ak ve zřejm ém rozporu značné plýtvání pi'ldo1..l na pH1iš 
llÚt1 é pi-íděly a tím ve lké rozšíi~ení nežá,doucÍ držby parcelové, jak to 
l)ohtižel p ozemkov:)T úřad provádí v dús ledku pi-íliš nízkého st anovení 
-hrani ce s obě s t ačné usedlosti dle § 2 .příděl. .zák. Naproti tomu j iné. 
'pi'-edpi.sy zákona vykládá p o-z. úhd hberálněji a hledí posíliti a ro z
množiti ' 'nejen sti-eel ní se lské Ma,tky, ale j' objekty j eš tě větší. S ,hl e
,diska národohospodářského jest vítati tuto snahu o zachování vět š ích 
·celki'l zemědě l ské pi'lc1y, a le, jak aut or poznamenává; 'rmlo]lé tzv. 



184 

»zbytkové" statky mají výměru i povahu nesporně velkoMatkú a pn 
jicn přídělu hrály nezřídka důvody politické větší roli než národo
hospodářské. Dlužno také litovati, že nebyly učiněny pokusy o příděl 
celých dvorll družstvllm, že úvěrová pomoc přídě1cům nebyla účel
něji .'.organisována a hlavně, ž,e při provádění poz. reformy zůstala 
nevyužita jedinečná příležitost k scelování pozemkú, jak tomu chtěr 
pi-ídělový zákon (§ 21). Celkov:§- úsudek o naší poz. reformě shrnuje 
prof. Krejčí asi takto: nebylo přirozeně možno vyhověti všem vrstvám, 
a le po stránce s ociálněpolitické vykona.la naše pozemková reforma vše,_ 
co pr.o rozdělení zemědělské půdy za, daných poměrll učiniti mohla; 
ideálu rozdělení půdy jsme mnohem blíž:e než dříve a produktivita 
i rentabilita našeho zemědělství ve svém celku nezdá se býti reformou' 
ohrožena, nýbrž spíše zvýšena, zvláště v bud.oucnosti. -kg. 

Prof. dr. Jaromír Sedláček: Nároky vlastníka souboru velkého 
majetku pozemkového na zabranou půdu. Autor zabývá se v této· 
studii s hlediska Judikaltury otázkou, kdy a za jakých podmínek může 
vlastník souboru velkého ma.j/etku pozemkového uplatňovati nároky 
na jemu za:bra,nou Plldu. Předně autor zjišťuje, kdy nastává zábor ex 
lege a: jak se zjišťuje, že jde o velký majetek pozemkový (§ I a 12' 
záborového zákona) . Jakmile Stpú. zjistí, že určitý majetník vlastní 
více než více 250 ha resp. ISO ha půdy, může se k veškeré této půdě 
,táhnouti jako k půdě za.brané, při čemž ovšem objekty hospodářsky a 
právně samostatné j.sou ze záboru vyloučeny (§ 3, lit. a záb. zák.) 
Toto vyloučení musí však býti dle rozhodnutí nss. deklarováno zvlášt-
ním rozhodnutím Stpú. Stpú. může však vyloučiti pozemky ex officio 
a konečně vla1stník má právo' žádati za vyloučení. T ento nárok mU3í 
s trana uplatňovati až do té doby, kdy stát resp. na jeho místě přídělc e 
přejímá půdu od hospodařící osoby. V následující kélJpitole jedná 
autor o propuštění ze záboru dle § 11. záb. zák. Vlastník velkého
souboru má zde právo žádati, aby mu do výše maj ctko'vého pozemku 
o výměře 15'0 resp. 250 ha byly pozemky ponechány. Vznese-li vlas,tnik 
nárok takový, nesmí Stpú. reklamované pozemky přejímati a 
i IVlastníka obmezovati. žádost za, pro!puš,tění jest podati v preklu", ivní 
lhůtě 30 dnů, kdy doručeno bylo vlastníku oznámení, že Stpú. roz:lodl 
se převzíti nemovitost podle pracovního plánu (§ 3. náhr. zák.) Podle 
§ 20. přídělového zákona má pak S top tl. při sdělání plánu pracovního 
přihlížeti k tomu, aby nebyly rušeny krásy přírodní a aby nevza'ly ' 
újmy památky přírodní, hi stori:cké a, umě,lecké. U rčení, zda jde o ta
kovou památku, přináleží znalcúm za přibrání vlastníka. Jde-Ii o za
chování památek, může vlastníku b)Tti ponechán soubor pozemků jinak 
přes nejvyšší přípustnou míru., při čemž jest míti za to, že vlastník
za okolností § 20. příd. zák. má subjektivní nárok na ponechání ne
movito,stí přes míru vytčenou v § 11. záb. zák. (Boh. A. 2025). Podl e
§ 20,. p-říd. zák. má Stpú. JpostupovaJti v dohodě . s dosavadním vlast
níkem a památku mu ponechati, bude.J]j ji chrániti podle předpi'sů 
Stpú. Zde autor nesdílí ná:l]-ed n5S. (Boh. A. 3852 a j.), že totiž zákon 
přídělový jakožto pozdější derogoval částečně § I I. záb. zák, Konečně· 
zmiňuje se autor o usté1Jnovení §u 34. náhradového zákona v souvis- 
lo.sti s ustanovením § 20. téhož zákona. Stpú. není podle ol1oho usta
nov,enÍ povinen převzíti sta,vby nadbytečné, avšak jsou-li takové stavby 
zároveň památkami, má povinnost v dohodě s vlastníkem zabezpe-
čiti tyto památky a postarati se o finanční prostředky k jich udržovánÍ. 
V závěrečných kapitolách řeší autor otázku, jak jest interpretovati § 3. 
náhr. zák. ~ jaký jest jeho 'poměr k § 11. záb. zák. k § 3. záb. zák. _ 
a k § 20. příd. zák. spolu s §em 34. náhr. zák. AutoI:ovi jde o to.,_ 
zjis1tioti, zda možno propade'nou Ihí'ttu § 3. náhr. zák. táhnouti k nároku 
na pon,eci1ání podle § 20. náhr. zák. V tomto směru kritisuje pak roz
hodnutí nss. Boh. A 3223 a podrobn)Tm rozborem jeho přichází k od
chylnému názoru iod názoru nS5. judikujícího v tom 5mY51u, že vla:st
ník marnÝm u1llynutím l-hůty §. 3. náhr. zák. dává na jevo, ze se ztl-

myšleným převzetim souhlasí a že tudíž o!elze míti za to, že zákon' 
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mu chce ponechati možnost, aby sVllj nesouhlas se zamýšleným pi'e
vzetím i v pozdější době uplatněním nároku dl·e § 20. příd. zák. pro
jevil a převzetí zahrané půdy oddaloval. Rozborem tohoto rozhodnutí 
rl. srovnáním jei,10 s rozhodnutím ze 16'/4. 1926 dochází autor totiž 
k názoru, že příděl památek dle § 20. příděl. zák. jest podstatně jiného 
rázu, neboť jde o příděl nikoliv k účelu pozemkové reformy, nýbrž 
k účelu zachování kulturních hodnot, z ěehož pak vyplývá závěr, že 
preklusivní Ihllta podle § 3. náhr. zák. netý-ká se nároků podle § 20. 
-zák. přjd. . Km. 

Prof. Dr, J. Loevenstein: Výnosové daně a progresivní metoda 
zdaňovací. Autor zaujímá zde vědecké stano:visko k aktuelní ot<izce 
finančně politické, jež byla už předmětem polemiky mezi prof. Horáčkem 
a ministrem prof. Engli:šem.. Autor o.pírá řešení danéi1.o problému o svoje 
pojetí finanční vědy jako discipliny politické (vědecké politiky), jed
I.otnost jejichž poznatkú je zaručena ústl'edním postulátem relativně 
minimá,lního zélltížen.í.Touto konstrukcí získává a,utor subjektivistické vý
chodisko ,pro řešení d:vou kardinál. problémú finanč. politiky, totiž pro o
tázku velikosti dat1ové~10 za,tížen.í a pro řešení repantice kontribuč. bře-

mene. Předpoklad rovnosti subjektivně pociťovaného břemene dat1ového 
vede k důslednému zatížení pouze osob fysických, má-li být provedena 
repa.rtice dle zdatnos.ti poplatné, S tohoto hlediska nelze najíti klíč pro 
vědecky správné zdanění p r á v nic k Ý c h osob, jež zůstávají mimo 
rámec oné ideální daně zatěžující poplatnictvo dle zdatnosti poplatné, 
totiž daně dúchodové, vybavené ,progresivní sazbou, existenčním mi
nimem a stupnicí subjektivně odůvodněn)Tch srážek-Prakse zdaňující 
dosud právni:cké osoby jako objekty výnosové daní objektivní s pro
porcionelní sazbou pod vlivem náZOrll o ideálnosti .daně dúchodové za
číná v poslední době vybavovati jejími podstatnými znaky - pi'edevším 
progresí - i tuto typicky objektivně výnosovou da;t1, nesprávně ovšem 
:i považujíc za penda,nt k důchodové dani osob fysických. Prof. Engliš 
vystihl tento omyl naší finanční prakse (navržený v původní osnově 
reformy přímých daní), ale přes to setrva.1 na progresivitě při télo 
dani (zvláštní dani výdělkové) odúvodniv ji konstrukcí t. zv. objekrtivní 
únosnosti, Prof. Loevenstein vycházeje z principu, že dúvod i míra 
progreSe leží v rovnosti obětí poplatnictva, pokouší se Englišúv pojem 
objektivní únosnosti přiblížiti tomut{) svému pojetí konstrukcí hospo
dářské odolnosti, jež by umožt1ovala stavět podniky na stejnou basi, 
.ale je si vědom ,že toto řešení je pouze formální a méně uspokojivé. 
Progresivnímu zdanění korporací však s,taiVí se v cestu zejména úvaha, že 
stíhá se takto dúchod osob fy.sickýc:1, vlastně dvojí progresí, neboť pro
gresivně zdaněné výnosy podniků korporativních rozplynou Se do ďll
chodů dmácností, kde znovu j,sou zdaňovány progresivními ' sazbami 
daně důchodové, což i panující finanční věda považovala vždy za odpo
rující t zv. zásadě spravedlnosti. Problém přihrocuje se takto v otázku, 
zda lze ve finanční vědě připustit dvě hlediska (zdatnost poplatnou 
a objektivní únosnost), která se vzájemně kříží a prostupují. Podstatná 
rúznost ·osob fysických a právnických to znemožňuje při subjektivi
Mickém východisku finančně politické discipliny. Ony momenty ob, 
jektivní únosnosti zústávají takto vedle zdatno~ti poplatné jako principu 
jen pozměnným koeficientem, jako na příklad tření při zákonu o volném 
pádu. Důsledkem tohoto ř·ešení považuje prof. L. daně výnosové za pre
cipuum daně důchodové, jež nutno vybírati tak, aby fysickým subjektŮm 
škodilo se tím co nejméně. Odtud jeho poža,davek proporcionality 
u těchto objektivních daní. Prof. L. ukazuje' iniciativně touto studií k ně
kolika pi'edpokladllln, o nichž nutno především se doi1.odnouti, má-li ře
šení být platným poznatkem v rámci fina,nční vědy. Zmíníme se tu 
pro nedostatek místa o předpokladu nejdůležitějším. Je velmi správll)Tm 
postřehem, konstatuje-li autor, že ve finanční vědě; považujeme-li ji 23. 

disciplinu politickou (vědeckou politiku), bude rozhodujícím pro všechna 
ostatní řešení přiznání se autora k individualistickému či universalistic
kému (kolektivistickému) východisku. Referent nevidí ovšem v tomt0 
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rozdílu di chot omii n o e t i c k o u, jilkou v podstatě byl~cbolastický 
spor nominalismu s universa lism em, nýbrž d u a I i s m u set i c k Ý (a 
eticko-politick)r). Jehož s tříd avé uplatú ování miižeme konstatovati v hL 
srt:orickém vývoji velmi zřetelně. Kameralisticko-merkantilistické období 
zřejmě za rozhodují c í východisko finančně politických úvah vo lí státní 
kolektivitu. Klasický Jiiberalismus, pi'irozenop rávní j ako reakc.e proti 
pi"edcflozímu směru má v)rchodiskem své fina.nční i os tatní hospodář.;ké 
pOlitiky naproti t omu individuum. V moderní době převládajícího názoru 
o státu sociálně politickém v rátil a se finanční věda, zej m éna Stein, 
VVagner a. Schaffle, pod v livem organické t eo ri ,e s tátní ( t edy e ticko
politické teorie) znovu k primátu kolektivity. Z tohoto historickéh o 
kolísání je zřejmo , že nelze se rozhodnouti logicky správně pro ten či 
onen směr finanční politiky, n),brž, :že m ezi ními nutno vo l ·i ti dle 
in d i v i d u e I n í h o s vě t o v é h.o n á z o r u a vybudovati pak ovšem 
vědecké (politické) dttsledky tohoto poj etí , A le i t ak púda finančně po
litické di scipliny zůstává pružnou pro odvozené ko n strukce, jak o tom 
v)'mluvně svědčí , že z obou protic.bůdn)rch hledi sk doc~1ází Se Č:lsto 
k so u~11 a"s ným po stulátům. Tak na příkl a,d "vVagner ze svéh o soc i álně
politického hlediska je s t ejně pro progresivitu da,ř1O:vOU jak za se 
Sax a A mmon s hl edi sk a individualis tického. Je tudíž pochop iteln o, že 
sporná otázka mezi progresivi tou a proporcionalitou u daní v)' no.ových 
může býti ve finanční politice je ště dlouho otázkou problematickou.-

V. V. 
Prof. Dr. F. 'Čáda: České právo kolem roku 1400 a kniha Ondřeje 

z Dubé s podtitulem )) Zárovelí. pi"íspěvek k m etodám hi st ori ckopráv
ním «. A utor zab),vá se n ejprve metodou hi storickoprávního baJání. 
Autor zdúra.zlí.uje. že tomuto oboru nebyl a" až na neob sáhlé po známky 
v úvodech historickoprávních prací, věnována zas loužená pozornost. 
Rozebíraje jednotlivé metody upozorňuje n a t éměi' nepř ekonat e ln é ob
tíže, n a ně ž naráž í t en, kdo chce po'stupo va ti metodou syst em ati ckou' 
v oboru histori e právní. Zvláště význačnou vadou této metody je na'" 
prostá odli šnost sys tem atiky moderního práva proti systematice práva 
.; ta!rého, ze jména sti'ed oevropského a. českého. Leč i m etod a historická, 
jež ovšem mnohem více umožúuje přehl ednos t díla, přináší ve lké ob
tíže zejména při periodisaci právního vývo je, která je zvláš t ě těžká l>ři 
dějinách práva soukromého . Dále probírá autor stručně otázku, zda a. 
pokud dlužno určit é momenty dané látky vyzdvihnouti a podrobněji 
vylíčiti bez újmy hi storické pravdy a celkové ceny díla, Po této s tránce 
zamítá a utor dil etant sk )r postup v právní hi st orii , který zanedbává diL 
kladné lí če ní vývoje právního. Ovšem n ení hi ' toricko-dynamick á me
toda jeoině možn.Qu v badání hi st o ricko'právním. Lze po stup ovati bez 
ohledu n a právní vývo j t ak, že se zachytí tvái-nos t s taréh o právního 
řádu v určitém okamžiku a, pak 3e jednotlivá u stano vení system a ticky 
vyklád ají podobným zpLtsobem, jako právop latné. - Ovšem, připomíná 
autor, t a t o metod a právnickostatická je velmi nesnadná ph zpracování 
práva, dob nejstarš ích . . Prameny právní těC/1tO dob jso u namnoze nečetn é. 
kusé a n emají zpravidla vížící moci právní autentick)rch ,:; bírek zákonú 
s tátních moderní doby. Právní prameny těchto dob nejsou s te jného 
stáří čt mnohdy n elze z ,nich óerpati náležité pouč ení beze studia prél
m enLt s t a r ších. Dále není v těc hto d-obách p ravidelné činnosti zákono
dárné : zemské soudy svými namnoze n a jednotli vé konkrétní příp ady 
dopadajícími rozsudky teprve t voř í právo. Obtížnost metody právnicko
s tatické zvětšuje okolnos t, že aut entické sb írky soudních nálezii chybí r 

ježto so udcové nechtěj í ' voje právní názory závazně ukládati pozdější 
generaci. Proto j eš tě v pokročilém poměrně stol etí XIV. j sme odká
záni na studium prací so ukr,omých (Řád práva zemskéi10 a kniha O n
dřeje z Dubé), nebo na neuzákoněné osnovy zákoníků, které ovše 
podléha,jí značně vlivům práva cizíh o, najmě řím ského. Praktické po
užití těchto zásad demonstntje autor ve studii o českém právu -kolem 
roku I400 podle knihy Ondřeje z Dubé. Stať t a to j e úryvkem z chy
s t anéh o nové;1o kritického 'vydání knihy Ondřeje z Dubé. Ondi'ejova 
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práce vznik ala po~tupně někdy po roce 1395. O ndi" ej čerpal pro svoji 
p ráci mnoilo z desk zemsk~T ch, při ,použití pramenů osta,tních si počí
neil dosti- kriticky. Ovšem mezery v právu doplňoval názory ustálené 
soudní praX'e. Z j ednotlivých partikulárn ích práv považoval Ondřej 
právo zem ské za ,přední a původní, které platnost ostatnch práv jaksí 
trp ě l o . Zajím aJvo jes t , že Ondřej, jinak královské moci tak věrný, j asně 
vyslovuje názor, že moc královská prýští z m oci s,tavovsk é. Moc s t avú 
(t ehdy jen š lechty) zralčila se v naprost é sv rchovano sti soudu zem
sk ého a ve značném v li vu, který v yko náva:li stavové na obsazování 
zem ských úřadú. Dále l íčí Ondřej in stitu ci zťmsk~l ch d e ek, m anže l
sk é poměry m ajetko vé, poručenství, dědict ví a, konečně právo trestní 
a procesní. P ráce auto rova je cenným pří spěvkem pl:0 m etodologii , 
právní historie. A utor, na, základě své archivái-sk é praxe vším právem 
proh lašuje znalost prame,nú za n ezbytno u pro k aždou i'ádnou práci ) 
hi storicko,právní. Takto stává se a utorovo poj edn ání d'l1ležitý m vodít
kem zejména, ml ad~;m právníkúm, kt eř í chtějí pracovati v právní 
ilistorii wr. 

Doc. dr. Karel Kizli~k: vývojová tendence práva akciových spo
lečností v době nejnovější Autor uvei-ejňuj e druhou část své studie 
o v~Tvoji a,kc iového práva '(vi,z Ročenku z 1926) . Ve d vo u kapitolách 
(celé studie kapitola: III. a IV.) nadepsa nýc h »Orgány s polečnosti « a 
» Vněj š í kontrola akciového podnikání « pro'bírá komplex otázek p o
jících se k dúl ež it~Tm o,borům práva akciov. s polečností. Společnost 
akciová j e associací typu kapitálovéh o aj u stupuj e při ní do pozadí 
prvek osobní. Hl av ní dúraz je položen při ní na j ejí orgány. Na nich 
závisí prosperita ,či nezdar podnikání, v j ejich rukou spoč ívá osud celé 
sp o lečnosti. J e tudíž nutné, aby právní řád věnoval úpravě jejih po
stavení zvýše nou pozornost , zejména aby omezi l mo žno st , že orgápy 
její zneužijí své pi'emoci, na minimum. Ovšem úkol t ento je , vehce 
o btížný, což 30uvisí s okolností, že nej lepš í zárukou i'ádné funkce 
jsou předev ším určité v la stno sti j edna,jících osob , sam,ých. Dále pak 
zvláštní povaha akciovéilo p o dnikání někdy v yžaduj e, aby zájmy spo
lečno sti byly brány v ochranu i proti osobním zájmúm akcionářů sa
mých, proč,ež nesmí býti právní postavení orgánů spo l ečenských příliš 
'os la,beno, i když ochrana akciového podnikání v t omto směru mtlŽe 
býti zabezpečena práv. řádem i jinak (předpisy bilančními) . Nutno tedy 
·dilemma, ja'k zaručiti, že orgány spol ečenské nezneužijí své přemoci, 
t. j. buďto omeziti jejich púsobnost či ponechati jim široké ,pole čin
nosti, avšak vybudovati kautely, jimiž n ebezpečí pi' ekročení púsob
nosti bude redukováno co nejvíce, ře š iti pi'i platné právní úpravě 
akciového podnikání zpú sobem druhým. vývo j zásad, dle nichž právní 
řád od polovice minulého ~.t.oletí upravova l po stavení o rgánú ve spo 
lečnos ti, vykazuje tl-i charakteristické body: I. Organisace společno sti 
buduje se na třech ty,pec;l orgánů: va lná hrom ad a jakožto orgán n o1'
motvorn~T , představe n s tvo jakožto ·o rgán v~rkonn~r a dozorčí r ad a ja
ko·žto orgán kontrolní. 2 . Kompetence i odpovědnost orgánú pře sn ě .3e 
při čemž práv ní řád stano v í jen rámcové zásady, dle nich ž lá tka upra 
v uje se autonomně. 3. Snaha podrobiti veš k e rou činnost 3polečností 
vnější kontrole. Tato sn aha je tím intensi v nější, čím v íc e je ho spo -, 
dářsk~r celek na púsobn03ti společnosti interesován, zejména u akcio
vých bank. I{,ontrola múže býti prováděl').a o rgány státn.ími nebo dl e 
vzor u anglického soukrom);mi za větší či m enší patrona.nce státu: může 
však se díti též na podklaidě autonomním, po případě smíšeném. U ná3 
p r.ovádí kontrolu akc. podnikání jednak stát, který s i vyhradil dozor nad 
korporacemi vúbec, jednak orgány autonom'ní . Ot~zkám souvisejícím 
s kontrolou věnuj e autor ké\lpitolu samostatnou . Po tomto všeobecném 
úvo,du probírá autor jednotlivé Orgány společen ské počínaje výkonn~'mi. 
Pokud se t~Tče představen s tva, jeví se v nejnovější době 3nahy, a.by 
výstř:elky , mající púvod v mocenském jeho postaven:í byly učiněny ne
škodnými, poněvadž nelze zúž iti jeho jednatel.3kou púsobno st, Snahy 
tyto proj evují se nejen na evr,op. kontinentě, ' n~T bl~ž i v Al}glii (vl2' 
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'zprávu komi se pro refonriu akc. práva z 1926) . Mnohem v íce dle názoru 
.autorova je způsobilou ochrániti akcio'vé podnikání úprava práv a 
povinností představenstva,. vývoj akc. zákonodárstv í v tomoto směru, 
l<dyž autonomií nebylo lze dosíc i odpomoci, učinil v 2. pol. stol. XIX. 
značné pokroky,., Cesta, kterou Se bral, byla hlavně zvýšení působnosti 
valné hromady a orgánll kontr.olních, najmě dozorčí rady, někde obli
gatorně zaváděné. Představenstvu pak přidělena jen IWmlPNence zbý
vající. Pokud se týče povinností předst<l1venstva" uplatňoval se poža
davek, aby byly přesně vytčeny ačkoli", v tomto směru zacházelo e 
často až do absurdností (viz čl. 769 č. 4 první švýc. osnovy). Pokud se 
nas. práv. řádu týče, jeví se v tomto směru ,podstatný pokrok v tom, 
že přihlíží se k zvláštní povaze akc. podnikání a že zachovává se poměr 
mezi odpovědností a kompet,encí. (Viz z Č . 239 ex 1924, §§ 9 a 12). Pak 
prob írá autor otázku .odpovědnosti představen stva civilně právní a otázky 
"8 ní souvisej ící (míra p ečlivosti při zastupování s polečnosti a záka,z 
l<Ol1kurence) a odpovědnost předtavenstva trestně právní. Tu směřoval 
'V)TVOj od úpravy takové, že nebylo sp;ecielních skut. podstat a trestní 
séi nkce na porušení povinnosti orgánů byly stanoveny '1 'obecním 
trestním zákoně, k vybudování zvláštní~1,o trestního práva přizpůsob e
ného kciového podrrikáni . Ve státě našem ponechává osnova trestního 
2álGOna r. 1926 úpravu trestního práva .obchodního, nové kodifikaci práva 
o bchodního. Odchylku o,d této tendence ukaizuje právo švýcarské. Druhý 
dŮ ležitý orgán, dozorčí rada vyvinula se v době, kdy opuštěn byl systém 
koncesní. Probíraje pak kontrolní pllsobnost dozorčí rady, ukazuje autOr 
1<tera,k kontrolní ráz její průběhem d.o,by Se stíral a z orgánu půvo·dně 
l<ontrolního stával se orgán správní, proti čemuž jeví se v poslední 
,době reakce. V souvislos,ti s tím pr,obírá otázku kontroly akciového 
podnikání vllbec se úetelem na nejnovější stav našeho zákonodárstv í. 
Odpovědnost dozorčí rady řídí se týmiž zásadami jako odpovědnost před:
s tavenstva. Poku-d se týče třetího dllležitéh.o orgánu, valné hromady, 
'C hce si autor vš íma-ti jí jen ja.J<o orgánu sp.o lečnosti . M,oderní akc. právo 
d~V'á valné hromadě velmi význačné postavení. Přispělo k tomu učení 
D korporační povaze akc. společnosti. Valná hromada jakožto orgán 
tvoi-ící a projevující vůli společnosti má ovládati společnost po všech 
stránkách. Mocenská posice valné hromady nebyla vždy stejná. Byla 
'Posilována od dob krisí akc. podnikání v letech 60 a 70 min. století, za
-viněných suverenními orgány správními. K,onstrukce o normotvorné 
3vrc:1ovanosti valné hromady přišla l egislativě velmi vhod. Podrobnosti 
úpravy př enec hává se stanovám té které společnosti, vzhledem k ne
m.ožnosti schematické úpravy ,právním řádem zpllsobené individualitou 
jednotlivých druhll akc. podnikání. Zákon, 3tanově kompetenci valné 
]lromady, stanov í ovšem j e~ minimu jejích práv, která předpisu konkret
.ních stanov mohou b:)'rti jdtě roz š ířena . (Srovnej čl. 198 ital. osnovy 
r. 1925) . N utro ovšem vždy také dbáti, alby usnesení valné hromady 
l)yld nej en formálním, nýbrž i materiálním - výrazem vllle společenského 
celku. Rovněž není podivnou otázka formálníi1.o postupu při tvoření této 
yůle, tedy r'ízení v tomto orgánu. - V kapitole páté pojednává auto r 
o dru:1ém zpltsobu kontroly akc podniků , t. j. o kontrole vnější. Otázka 
tato souvisí s názorem na, úkol státu v oboru hospodářském podni
kání, který ovšem p riiběhem doby se mění . A utor cituje náZOr R'athe
nault'V', který zásah státu do akc. podnikání roz;1odně připDuští. N ej
vhodnějším zpllsobem zásahu takového je pak kontrola provozovaná 
2. vnějška. Oba sys témy vnější kontroly, s tátní i autonomní, mají své 
-prednosti i vady, dnes však dle názoru autorova převažují výhody sy
s,ému autonounního. 'Kontrolu možno vš ak také budovati se zřetelem 
na! společnost samu , zejména ta, i<de kontrola vníti-ní ukazuj e se nedo

,statečnou. Pak kontrola vni.třní i vnější mají se navzájem doplňovati. 
Nástinem vývoje zákonné úprav y kon.troly vnější budované se zřetelem 
na akc. 3polečnost samu končí autor tuto kapitolu své obsa~10vě ZaJl
mavé studie. Práce doc. Kiz1inka znamená podstatné obohacení naší 
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literatury akc . práva a jest Sl Jen přáti, aby výsledkťt, k nimž autOr 
došel, bylo dbáno při budoucí úpravě akc. práva če3koslovenského. 

F. V. 
Doc. Dr. František Vážný: O právní úpravě přepravní smlouvy

podle francouzského práva obchodního a otázek s ní souvisejících. Pro
blémy s právní úpravou dopravy související patří k nejzajímavějším a' 
k velmi aktuálním otázkám v literatuře práva obchodního. Autor pu-
bIikoval již . několikrát e cenné příspěvky k někt erým otázkám tohoto· 
oboru ; t entokráte věnoval svoji pozornost zákonodárství francouzské
mu. Úkol , poda1ti českému čtenáři,jemuž fra'ncouzské právo je hodně 
vzdáleno, výstižný nástin úpravy přepravní smlouvy podle tO:1otO práva,. 
je jistě nejen nesna,dný, ale i odpovědný. Z rozdělení látky i ze zpťt
sobu, jímž autor ve své práci postupoval, j e zřejmo , že si byl těchto 
obtíží dokonale vědom; možno t~křka s jistotou tvrditi , že první dvě 
části svého poj ednání nekolikráte přepracoval , než dospěl k definitivní" 
styli'saci partie, po dávé1.jící obraz o právních pramenech, z nichž nutno 
tu 6erpa<ti, ai o předpokladech , za nichž smlouva přepravní podle práva 
francouzského doc.hází místa. V první části zmiňuje se autor o tom,_ 
jak právní poměry vzešlé z přepravní smlouvy upravuje Code civil; 
přešed k úpravě lPodle Code de commerce podává čtenál-i v elmi in .... 
struktivní srovnání s naším platným 'Prá;vem. Část druhá je 
věnována podmínkám, za nichž -právní řád spojuje pi'-íslušné právní 
účinky s jednáním k přepravě zboží směřujícím . Smlouva o přepravě~ 
zboží podle obchodního práva francouzskéno ie kontraktem konsen
suálním; k perfekci smlouvy nevyža,duje se vystavení nákladního listu ~ 
Ovšem ale upozorií.uje autor, že literatura požaduje k její perfekci' 
reální plnění, t. J. odevzdání zboží (Lyon-Caěn & Renault, T :haller,. 
Ba\Zet a j.). Co do podstaty považuje ji literatura za kombinací smlou
vy o dílo a smlouvy o' uschování :; autOr přiklání se k definici Lyon-· 
Caěnově (3tr. 453): »Je contrat de transport des marchandises q ui tient 
de la natture du dépot et du louage d'ouvrage ... «; upozorňuje zároveň· 
případně na. prvky ustanovení 10 smlOUvách ve prospěch třetíh o. 
CU nás j1e [olbecně] smlouva nákladní s m I o u vou o dílo ve smy.;lu· 
§ II51, odst. 1 obč. zák. a kontraktem konsensuálním ; toliko železniční' 
nákl<bdní smlouvu jest považovati za kontrakt r e á I n í a zároveň for-o 
mální.) Úvodní výklady dokončuje :udťtrazněním vlivu ' okolnosti, když' 
transpo'rtérem (podnika'te1em přepravy) je subjekť, který má ' právní či : 
faktický monopol přepravní (zejména stát); účinky jeví se v t. zv. po
vinnosti přepravní . Další části pojednání jsou věnovány rozboru jed
notlivých • otázek z probírané materie; pěkný přehled podal auto'-
o osobách na smlouvě přepravní zúčastněných a o jejicn právním po
stavení, vytknuv zejména ' ony body, v nichž proti naší úpravě jeví S f' 

zvláštnosti nebo pozoruhodnosti (srv str. 259, 261 , 266 a j.) V poslední' 
(páté) části pojednává autor o listinách užívan~rch při smlouvě pře 
pravní, . včetně konosamentu užívaného v dopravě námořní. Nesnad
nému svému úkolu, poda\ti na 18 stranách ve zhuštěné formě obraz' 
o právni úpravě přepravní smlouvy ve :Francii , dostál autor plnoU' 
měrou. Je samozřejmé, že mohly býti probrány toliko hlavní otázkv' 
daného thematu al z ' nicn vybrány toliko nejtypičtější p.odrobnosti. 
Z výběru, kte1rý si autor učinil , je zrejmo nejen, že svůj speciální obor
ovládá všestranně, a že studi'u příslušných partií práva francouzského · 
věnoval velikou ' péči, nýbrž i že dovedl dokonale vystihnouti; čeho 
našemu čtenáři, zajímajícímu se o tyto otázky, je potřebL Ki. 

Prof.' Dr. Jaromír Sedláček: Dějiny právnické fakulty Masarykovy 
university ve škol. r. 1925-27. Jestliže recensent předešlého svazku Ro
čenky postěžova.1 si do vypuštění stati o dějinách fakulty, jeho po
známka musí býti od'vo'lána nyní, k,dy VI. svazek Ročenky přináší stať' 
o létech 1925-I927. Především vítáme myšlenku podávati přehled 
o fakultě vždy po dvou letech, protože porovnáním spíše vyniknou 
rozdíly a stane se tudíž stať dějepisJ;1á také dobr)rm kontrolorem chodu 
fakultníflo života. 'nak na př. hn:e d na počátku nejnovější 3-tati máme-
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zmínku o jmenování n ov)lch profesor ll, kte rý mi se konečně dopl i1uj í 
s to lice dos ud neobsazené, ale zá rovei1 i ji st é m em ento, že j eš tě v ně

l<:: t erých ob o rech t o vázne. Za t o velmi p otěš ite lný je vzdist pos lu
chač s tva ( 1925/6: 750, 1926/7 : 819) , t edy skoro o 70 v íce. Z těchto Su
ch)lch č í s li c lze m noho vyčí s ti při b e'cllivém pohl edu , j ako n a pi-o z t a
l)ldky o osvobození poznáte .3ociální p os t avení p os lu ch ačstva b rněnské
Il O, které se r ekrutuj e ze ti'-íd soc iálně s labš í.ch , neb z úd aj ů o n á rod
nos t ích bys t e vyče tli , j ak ve lké p rocento Němců s tuduj e v Bmě, avšak 
že rap i dně kl es lo (v zimním sem . 1925/6: 51, 1926/7: jen 39 !), což snad 
by .bylo vysvětlit e ln o j e dině vz růstem, po'čtu národnos ti židovské 
(0-26 !), Za t o však ZL1St ává fakult a jak si obmezena n a obvod domácí, 
p ro tože jiný c;l ciz incll jes t ve lmi poskrovnu, T ak é p oslu ch aček jes t 
n a fakultě ve lmi mál o . Z ajímavá je t aké s t ati s tika zk ou šek. Zde j e 
možno poukázati na pěkné v)fs ledky ud áva nýc h p očtem vyznamenání, 
p oče t reDro hovanýc h vzrů s t á s p očtem 'všech zk oušených, za to pH 
1. s tá tní zkoušce p řekvapuj e vY.30k é p rocento odst ouplých (69 : Il O) . 

Skvě l ým dokl adem j est s lavno.stní p ro m oce (D r. U hde) ; op ak však .3e 
ko nst atuj e boles tnýrn závěrem zprávy : že dO.3 ud n eby lo hnuto s vý
st avbo u n ové v la s tní budov y f akultn í, za tím co provisornímu umí s tě ní 
'hrozí takřka vys tě hování a dále, j ak chudě je fakult a odbývána v ro z
počtu , když z dotac í nelze nikoli v dopli1ovati , n at ož ne budovati sem i
n á rní knih ovny. T y t o p os lední. t óny značně r uší ako rd , j ímž vyznívá 
jina,k rados tná zpráva o brně nské fakultě za lét a 1926- .1927 . Čao 

Prof. Ing. Josef Fuksa: Základy účetní a bilanční techniky. Čá.3 t 1. 
Praha 1927. Nákl adem v lastním. Cena. 20 Kč. Stran 88. Expedice Pra:l a 
JI., Palackého II . K nih a p od ává ori ginálním ZpLlsobem úp lný p řehl ed 

'účetnictv í j edn odu ch éh o, podvo jného a kamer á lního. O dvážn)! pokus 
shrnouti n a 88 stran so ust avný Cl ce lou látku vyčerp ávají cí p řehl ed , aby 
i ótenái" s účetnic tvím méně ob eznám en)! m ohl pro seb e čerp ati z knihy 
poučení , dlu žno považova ti za z d a řil ý v k až dém smě ru. B rachylogic
KS'm a :leslov i't )fm zpracováním nutí auto·r č te n áře k sam o.3 t atnému 
pi'-emýš lení ; zároveií. však důvtipn ě vo lenými sch ém aty umoži1uj e mu 
l<ontrolu závěrů . Díl o je vh o·dně doplněno poukazem na pří s lu šné zá
konné p i-edpi sy a p ř e hl edem, hl avn ích zásad bil ancování. P rávníkům 
d03t alo se tout o' knih o u ve lmi cenn é pomůcky pro in'fo rmaci o účetní 
a b il alnčn í t echnice . K izlink. 

Archiv diplomatických dokumentů československých. - P rah a. 
'1927. M inist erst vo zahraničních věc í . Seš. J. 8°, vo lné li sty. - Mini
s t e rstvo zaf1ran i čních věc í splnil o dávn é přání, a bychom měli bezpečné 
vydání d ipl om atických dokumentů n ašeh o osvob ození. V . I. sešitě 
právě vy šlém uveřejňuj e j eho archiv první jejich serii do 28. říjn a 
J918. O ti sky jso u po ří zeny podl e originálů nebo podle ově i'-ených kopi í, 
po p ř. podle autenti'ckých tiskLl. . J ednotli vé k u sy jsou ti š těny na' vo l
'n)-ch s ložkách, tak že lze jich samos t atně u žívat i. J ako první uveřejněn a 
jes t tu odpověď doh ody '\i\Til sonovi ( IO . ledna" 1917) a n ásleduj í pak 
dekret o postavení čs. armády ve F r ancii , úmluva o čs . armádě v Italii, 
o soudnictv í ve F rancii , u zn ání .čs. armády od Velké Brit anie, fr an
couzské uzn ání Národní rady, p rohlášení Spoj ených s táHl scvero ame
r ick ýC:-i o právech Čech os l ováldi, uznání N árodní r ady od V elké Bri-, 
tan ie, S p ojených státú , J apo nsk a, rak-uh er . žádost o příměř í , not a 
o uznán í proviso rní v lády od F r ancie, S rbs'k a, Britanie, I t a lie at d . él 

uko nčuj e se ins trukcí rak-uh er . 'vys lan ci ve S tockholmě o odp ovědi 
' Y ilsonovi. Ji ž ' z na·z načeného obsahu jes t vidě ti b oh at:f rozsah t éto 
- v pravd ě řečeno - n aš í p rvní dipl om atické knih y o vzniku če sko .. 
s lovenského st átu. Čao 

Dr. , Eduard Beneš: Světová válka a naše revoluce N akl O rbi su 
a Činu v P raze, dva díly, s tr. 557+6 I2. - Po M as a:rykovi' vydává 

Beneš díl o, v němž uklád á své zážitky ze svě tové v álky a bo je 
o osvo bození a. k de zá roveií vykl ádá své názory na dějiny po sledních 
le t. J eho knih a rozsa ll em značně p řevyš uj e l\,1asa rykovu Světovou 
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Tevoluci, již podle s lov úvodu, má v mnohém doplniti dokumenty a 
1)odmbnějšíl~1 vylíčením. Také Beneš však nechce psáti úplné historie 
našeho odboje a vá lky, a líčí podrobně· hlavně jen to, co sám za:žil. 

N a rozdíl od Masaryka, který jako vlldce v prvé i-aclě dával ])[0-

g ram a směrnice, Beneš konal hlavně konkrétní práci politickou a pro
paga!č,ní, později přímo diplomatickou . Ve své knize podává dal eko 
v íce podrobností než Masaryk, a jeho kniha má spíše povahu pamětí 
než kniha Masarykova. Přes to však není c;lronologickým vyprávěním 
zaž it)rch událostí , nýbrž syntetickým vylíčením svě tové války. Beneš 
s naží se. úzkostlivě, aby zacDo~v'al objektivnos t formální i obsahovou, ale 
přes to pt'isobí jeh o živé vyprávění boje osvobozeneckého povahou 
událostí místy jako román. 

Velmi mnoho místa věnuje Beneš líčení rakouských pokusll o se
parátní mír, a ukazuje jak tyto pokusy, tak jak byly míněny, ne~?hly 
dojíti ú spěchu , že však vládnoucí kruhy vídeňské ani nemohly J1l1ak 
jednati, zejména po roce 1917. 

Beneš dohrká se též spo ru o v)rznam odboje vnitřní;l o a zahra
ničního. Dovozuje, že odboj zahrani.čt1í, politický i vojen ský, získal 
"nám politické i práv-ní uznání naší sa mostatnosti , jež vyvrcholilo při
puštěním našeho zástupce k poradám o podmínkách příměi'-í již v době, 
ledy výsledky domácíh o převratu 'ještě nebyly v Pai-íži známy. Domácí 
-převrat 28. října: dokáz al však oprávnění prozatímní v lády a dal jí t aké 
teritorium, po slední znak svrchovanéh o státu. 

. V závěru se pokouší Beneš podobně jako Masaryk o vy s tižení 
smyslu světové války. Jeho úSlidky jsou obdohné jako Masarykovy. 
I on vidí smysl války v boji o demokratisaci moderního světa na zá
ldadě humanitních ideált'i. Z této zákla·.c1ní myšlenky vyplynuly p ak 
'idea národnostní a požadavek spravedlnosti hospodářské a sociální. 
Kni;1a Benešova jistě bude nepostradatelnou každému hi storikovi boje 
o osvobození, ať už bude jakéhokoli ná.zoru. J. B. 

Ing .. Bedřich Mansfeld: životopisné paměti Ing. Dra H. C. Bohu
slava M,aříka. N ákladem J ednoty k povzbuzení prllmyslu v Čechách _ 
v Praze," 1926, 8°, stran 64. cena Kč 10.-. Kniha obsahuje rodinné 
vzpomínky vynikajícíh o českého t echnika a prt'imyslníka a jest z ní 
úejm)r V)TVOj českého strojnictví a železnictví v Čechách od polo
v iny 19. století. Životopis Dra Maříka je popisem vzácné;ločeského 
selfmademana. Vlastní životopis Dra Maříka, jenž jest do knihy vložen, 
vznikl z iniciati vy N árodohospodái-ského ústavu při české akademii 
věd a umění , jehož sta tut předpisuje , ab y ·členové ústavu účelně za
ložen)rmi popisy svého života, svými p amětmi a popisy vynikajících 
so uča..stníkll rozhojnili obor české literatury národohospodářské . Lze 
i-íci, že vydání životopisných pamětí Dra Maříka je nejen aktem . 
pietním vllči němu, . nýbrž i živ)rm památníkem a po·pi·sem jeho pro-

·s tředí v)rvojového. Dr. Jindřich. 

_ Administrativní lexikon obcí v republice československé. I. díl. 
Cechy. Velkého folia stran 379. - V Praze 1927. Tiskem a nákldidero 
M. Rohrera v Brně. Cena Kč 120·-. Již delší dobu poti-ebovala praxe 
i-ádného mí stopi su pro denní poti-ebu. Státní úřad s tatistický vydal 
proto nyní administrativní lexikon, jehož vychází prozatím prvý díl, 
o bsahující Čechy. Dílo probírá v abecedním pořádku politícké okresy 
v Čechácll, udáva je vždy u každé obce a místa: po,čet obyvatelstva, 
národnostní ráz jeho, poštovní a teleg rafní úřad, železniční úřady, 
školy , fary, četnické s tanice a zdravotní ohvody. Zvláštními pomocnými 
rej s,tříky jest pak pro kaž·dé místo dověděti' Se o kraj ském soudě, 
o pří slušnosti místa k úřadt'im finančním a jiným. Dílo je at velice 
pečlivě pi-ipra:veno , ' a pěkně graficky vydáno. V přehledu pak jsou 
uvedeny abecedně politické a soudní okresy s udáním celkového počtu 
obyvatelstva i s absolutním i procentním udáním obyvatelstva českého 
a německého . Vydání mo žno nazvati vzo rným, pro praxi bude nepo-
s trádateln)rm. cink 
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Pamětní spis o kritickém finančním stavu nemocenských pojišťo
ven v československé republice. Vydala Pojišťovací rada Sdružení sva
zů nemocenských pojišťoven v Praze, 1927, fol. ," stran 139, s tabulkami. 
~ Pojišťovací rad·~ vydala tento spis, jenž buduje na základě pře.mě 
zjJštěných dat statistických a dokazuje, že nemocenské pOjištění v dneš- , 
Dl své formě není soběsta;čné; ukazuje _ také na příčiny -toho a snaZi. 
se najíti cestu, jíž mohla by býti ohrožená finanční situace nemocen-
ského pojištění opět zabezpečena,. Dr. Jindřich. 

, O ochraně ·domácího trhu práce. Publikace Sociálního ústavu č'- 37,. 
v Praze; 1928, 8°, sh'an 29', cena Kč 6. - Knížka obsahuje réferát univ. 
profesora Dra Rauchberga, přednesený na scnůzi Sociálního ústávu 
dne 1. prosince 1927, o němž bylo referováno v našem- časopise v čís. 5. 
tohoto ročníku, (str. 151). V knížce oti6těn je obsah rozhovoru, ' ,; ehož 
se zúčastnili zástupci kruhi'l zaměstnavatelských, zaměstnaneckých a od
borných jak se strany české, tak i německé . Publikace svou časovostí 
vzbudí jístě zájem v interesovanj'rch kruzích. Dr. Jindřich. · 

. Dr". Václav Lenz: Sociální pojíštěl1Í v cizině. Zpráva o referátech · 
VIII. mezii1árodníilo kongresu aktuárů v Londýně, zvl~štni otisk článkU: 
z »Pojistného Obzoru", . v Pra'ze, 1927, 80, . stran r6. - Autor podává' 
obraz o dnešním stavu sociálního pojištění v Anglii, Japonsku, Australii,. ·: 
Dánsku, Švédsku, Belgii, Finsku, Francii, Italii (severní), Norsku, Švý_ 
ca-rsku a Spojených státec):1 amerických, většinou hlavně po stránce 
dávkové. Autorův · referát, byť stručný, obohacuje naši odbornou lite
raturu o několik za,jímavýchpojednání o některých ,druzíCh sociálního. 
pojištěnÍ. Dr, Jindři"ch. 

Wickham Stead: Tncet let novmarem. - Praha. 1. a II. 
díl. ú)26/7. Náklad. »Orbis ", akc. Srpo!. - Je to zvláštní kniln. Vzpo
mínky . jediné oso'by - novináře ~ na 30 let života a p,řece jsou v ní 
vlastně dějiny celé této doby. A to nejen sn<iJd prosté líčení vn~jších udá
lostí, jak je může konečně dnes témě!' každý sledovati, nýbrž vystupuje 
v ní vnitřní souvislost událostí, souvisejících s hlubokými ·změnami, jež 
dály se v Evropě koncem · 19. a počátkem 20. století a jež posléze vedly 
k Světo:vé válce. A další zvláš·tno·stí. jež dodává knize neobvyklý půvah 
jest, že jest to kniha zcel.a subjektivní, že ony důležité události nejsoU' 
tu líčeny na základě archiv.álnícn studií,·-nýbrž tak, ja-k je autor sám pro
žíval. N áz'orněji než v mnohých učených knihách vylíčen jest tu vzrůst 
německého imperialismu, vznik trojdohody, příčiny balkánských krisí a 
spád událostí vedoucích neodvratně k světové válce. Přes to, že knihu' 
píše žurnalista,tedy někdo, jehož úkolem -v prvé řadě jest reprodukovati 
vnějš-í _ události, pozorujeme, -jak ča,sto autor _zasáhl. do _ politických udá
·lostí způsobem rozhodujícím) mnohdy významněji než oficielní politikové. 
Soukromý -život autoritv ustupuje v l<:nize do pozadí; možno .však sledo
vati .přece celou žurnalistickou karieru Steadovu. jenž stal se znenáhla 
skutečně význ-amnýni činitelem v 'evro.pské politice. Vystupují zde hlavy 
států, ministři, diplomaté a politikové, kteří v té době stáli v popředí· 
udárostí, a ' které autor charakterisuje s otevřeností mnohdy až překva
pující. Z nášeho stanoviska zajímavé a potěšující, s jakým zájmem sle
duJe a jak hodnotí československé snahy osvobozenecké. Srovnáváme-Ji
na příklad přísnou kritiku mnohých významných osobností ze spojenec
ky<:h států za války, potěší zajislfé tím více, že nena,jdeme -slova výtky
ani snahám československého národa ani těm, kdož věc Československa. 
vé,dli, nýbrž právě naopak ha -mnoha- místech slova svrcnované ch.vály, 
Ze všeho jest ovšem též zřejmo, jakou světovou moc představují Tlmes, 
a jakého postavení dodávají svým spolupracovníkům. V celku charakte-
risováno, jest to kniha muže, který rozuměl a rozumí Evropě jako I?á10 

jiných. Je. 
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