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L' ite r élJ tur a: Rád církevní Jednoty BratH českých z r. 1632 

s poznámkami Komenského. 1897. - Dekrety Jednoty btatrské. 1865 
vyd. . Gindely. - Gindely: Geschichte der bohrnischen Briider. L, II. 
1857-58. ~ Skalský: Zpráv~ potrebná o bratfích soudcích, pO\ffiOC
nících pfi zborí ch Páne v Jednote bratrské (z r. 1609) 1906. - Skalský : 
Dva visitační rády J ednotybratrské. - Týž: Rád zvláštní mezi bra
tfÍmi z r . 1609, v. 1907. - Lasitský : Obraz Jednoty bratrské. Českobu
dejovická d~aspora r. 1920. - Kapras: Práv. dejiny zemí kor. Čes. D. 
II. § 68. - Hrejsa : Česká konfese, její vznik, podstata a dejiny. 1912. -
Winter: život církevní v Čechách. 1., II. 1895-96. - Brandl : Domy 
bratrské. čMM . XI. 1879. - Cvrček: Pameti o. sborech bratrských na 

.Morave ze stol. XVI. ČMM. XXIII. 1891. - Goll: Chelčický a Jednota 
v XIV. stol. - Týž: Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der 
bähmischen Briider L, II. 1878-82. Bidlo: Jednota · v cizine, zvlášte 
v Polsku . 1., II., III. ' 

Zprávy. 
Nynejší stav českoslôvenského bankovnictví. Na toto thema mel 

dne 16. února t. r. pan reditel K a r á s e k ve Státovedecké společnosti 
zajímavou prednášku, kde zmíniv se o nesporném velkém významu 
bank pro celý hospodáľský vývoj zeme, prohlásil, že vlastní podnika
telský typ bank, ban k y obc ho, dní, nejsou svým puvodem staré. 
J sou to »deti kapitalismu 4:, jak se vyvinpl behem posledních let, toh o 
kapitalismu, jenž práci považuje za zboží a vyžaduje velké energie du
ševní k fÍzení hospodáľského chodu. K prosperite bank vyžaduje se 
ve1ký tábor strádatelský a technické znalosti výroby a možností od
bytu, a nezbytný j est pro ne činitel úverový, ve forme cenného papíru. 

První banka obchodní byla založena v Belgii 1827, p'ak následo
'vala 1834 An'glie, 184'8 N ~mecko, 1852 Francie, v létech 80 Vídeň, a 
teprve v létech šedesátých Praha. Vznik a vývoj jich souvisí s hospo
dársk)rm pokrokern jednotlivých zemí, trebas že vzrÍtst jich byl v ruz-
ných zemích ruzný. . 

N a vývoj bank pú~obily také jiné v1ivy jako staré kultury národo
hospodárské, mezinárodní styky, společenská v)Tchova, sociální struk
tura a pod. 

A tak v Ang l i i obchodní banky venov,a ly se sbírání úspor mezi 
dbyvatelstvem, mezinárodnímu placení. Pfi povestném konservatismu 
anglické povahy není vliv bank na prúmysl velký, neboť tam prúmysl 
byl di'-ív než banky, a Ztvykl ?i ~a op'atrqvání prostr"cdkii bez jich po
moci. 

Ve Fr an c i i,' jak již celá letorafrancouzskfho nár"oda jest na 
jedné strane konservativní, aby Iia druhé strane se utápela v plánech 
p1'ímo fantastických, nesl se i vývoj tímto smerem. Po velkých ne
zdarech v létech 1852-80, ~idíme, že z malého provinciálního ústavu 
Crédit Lyonais stává se bal!ka svetového, jména. .' 

V N ern e c k u hned od počáfku balnky venovaly se cílevedomému 
podporování prumyslu, a státních zájmu za hranicerni, a v této tradici 
i nyní pokračují. 

U n á s byla v létech 50tých prvni fiI. vídeúské Creditky; až byla 
zalofen~ Čes. e s k on t n í. ban k a nemeckým kapitálern, po, ní H 0-
sp 'o dár s 'k á 'ú v 'e r n í ban k a kapitálem šlechty, pak skrovná tehdy 
Ž i v n o ste n s k á b an k a. České podnikání bankovní bylo slabé. 
Chybela mu opora', neboť venkov nebyl navyknut na panky, a prúmyslu 
českého nebylo. - . 

Až tep rve ód let 1891 ; kdy nastal živý rúch v ce1ém podnikání 
českém, zvlášte p,ak v dobách hospodárské konjunktury' od 1903-4-5, 
nasta:l velký rozmach. Behem BIet bylo založeno 7 nových bank, a ka
pitál byl umísťován i ve slovanské cizine. To ale byl extrém, V letech 



120 

1913-4 na,stala reakce, mnohé banky utrpely ztráty,' že ani dividendu 
n evyplácely. 

V tomto ohledu pomohla jim válka. Velká inflace, vzestup cen r 

a jiné prevraty hospodárské umožnily jim, že do doby samostatného 
života státního byly posíl eny. 

Velký vývojový vzestup predválečný dokumentuje fakt, že kdežto 
1903 mely banky svého vlastního kapitálu 150 mil. K ., mely ho 1911 
již 600 mil. K., 1914 pak již I miliardu. 

Než tenkráte vznikL boj bank s lidovými ústavy spofitelními o 
vklady a vzáj emná neduvera mezi nimi. Banky brzy uznaly však ne
možruost dalšího boj e a tak byla uz·a,vrena r.!r2. 1913 dohoda mezi ban
kami a ukládacími ústavy, která jest zachovávána do sud. Uvážiti sluší, 
ž.e banky a lidové ukládací úst,élJVY mají celkern zcela rozlišný kádr 
ukladatelu. Kdežto tyto spravují vklady malých sti:ádalu, u onech jsou 
to vetšinou vetší zákazníci. Faktum ale také jest, že čs. banky jsou 
závislé do jisté míry také na techto ústavech, neboť asi 2 miliardy 
vkladú u nich uložených, ukládají se opet u bank. 

Pokud jde o národnostní pomery v bankovnictví, a.ž do války 
m el český živel menší podB na nem než nemecký. Ovšem že i u ne
m eck)Tch bank byl uložen kapitál český, ale rozhoduje, jakým zpuso~ 
bem se s tímto kapitálem disponuje, a na to v první ľade, ne-li vý
lučne, má vliv správa ústavu. 

Válka pi'·inesl·a velkou konjunkturu českému zemedelstvÍ, a tím se 
stalo, že 38% vkladu jest uloženo v bankách nemeckých, 62% v bankách 
če ských, a odpovídal by pak- asi ten pomer národnostním rozvrstvením. 

Kdežto pred válkou pomer vkladí't k vlastním prostredkum banky 
byl asi 3 : I, stává se nyní, že , pomer ten jest u českých bank 9: I, ba 
u Živnostenské banky doko/nce 14: 1. Stav ten se vysvetluje tím, že 
naše obecenstvo nemá pocho,pení pro akcie, které pokládá za predmet 
spekulace, nikoli za papír ukládacÍ. Zvlášte obecenstvo z venkova má 
strach z akcie a. ukládá své peníze na vkladní knížky. Tím se stává trh 
neschopným prijati nové akcie, ač základna činnosti bank se rozšírila, 
nehlede k poklesu valuty. 

Rečník pak rozhovoril se o problémech, pred než jest postavena 
ban k o v n í p o l i ti ka. Stát jest oprávnen žádati na bankách, aby se 
podrobily ustanovením diktovaným státním prospechern. Banky spra
vují velký sverený kapitál. I bude činnost státní v tomto smeru nésti 
s e dvojm smerem : I zabezpečiti bez peč n o s t uloženého bohatství, 
2. míti na mysli h o sp o dár s k ý v ý z nam jeho u ž í v á n í. 

1. Snahy po vetší bezpečnosti vkladtt u bank objevily se vždy 
v dobách hospodársky nestál)Tch. Zostrením dohledu, koncessním sy
stémem a podobnými opatreními se mnoho nepomuže. VÍce docílí se 
h o s pod á r s k Ý m .v z del án í m obyvatelstvéll a vidíme, že v zemích 
vyspelých buď vubec není takových nucených prostredku; nebo velice 
málo. Velký vliv tu má také verejný t i s k. Ten ve Francii a Belgii 
nestojí na velké výši, za to v Nemecku jest velice vyspelý. Volnosti 
tisku musí se ovšem používati rozumne a inteligentne. 

2. Zpusob, jak banky pouŽíVól.jí svého kapitálu, bývá predmetem 
ostr)Tch mnohdy kritik. Obchodní banky mohon velice učiniti, ale také 
mnoho zkazit. Obchodní banky mají na sv edomí intensitu a míru ho
spodár-ského vývoje. Mají nejlepší prehled o investiční politice a vý
vojov)Tch možnostech jednotlivých prumyslových odvetví. V praxi, pfi
znává rečník, se mnoho hrešilo proti správnému postupu. Doufá ale, že 
vývoj sám má v sobe korrektivu, že žene železnou silou k opatrné a 
klidné politice bankovní. 

A v tomto ohledu jest velice diiJIežitým činitelem ce d u lov á 
banka , snižujít nebo zvyšujíc diskontní sazbu. Jest poznati, že náš 
Bankovní úrad min. fin., který nyní vykonává u nás funkci banky ce
dulové, si počínal velice správne, a že národní hospodáfství naše za
chránil od mnohých škod. 'Jinak na zásapy a intervence státní moci 
není možno spoléhati. 

Rečník prechází pak na otázky osobní v našich bankách, a pri
chází k záveru, že personál jich nestojí . na plné své výši. N ení . se co 
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diviti, neboť nebyla tradice, to společenské prostl-edí, jež vyt'várí pnz
ni \'ou atmosféru, a v neposlední rade j est i vina v názoru naší inteli
ge nc e na kapitál. Zapomíná se, že kapitál sám o sobe jest mrtvou hmo
tou, která teprve o s o b n o stí jest oživena. kečníku se zdá, že v ban
kách samých není dosti prihlíženo k schopnosti jednotlivých činitelu. 

Z i s k o v á a fin a n č n í politika obchodnÍcl1 bank jest nyní úplne 
jiná, než byla pred lety. Tenkrát celý zisk podniku se rozdelil ve 
forme dividendy; tu pak vyplácela se spekulace v akciích. Nyní v tomto 
smeľu vládne politika klidného vývoje: v dividendu delí se jen zisky 
no r 111 á Iní, vznikající z rozdílu úroku, jež banka prijímá, a které sama 
platí, všechny ostatní zisky (m i mor á dn é) stfádají se pro doby zlé . 
Tuto politiku mohou ovšem provozovati banky silné. Banky. malé 
i nyní vypadají z tohoto rámce správného hospodarení. 

S tím souvisí také snaha, po k o n cen tra c i ban k, se všemi 
v~' hodami, které pro banku v tom vznikají. Velkobanka pusobí již svo u 
silou atrakční, vybírá si nejlepší obchody, naproti tomu stinnou stránku 
ľná ten postup tím, že o celém hospodáfském vzestupu ve státe 1'ozho
du,ií 3-4 velkobanky, aspoň negativne. 

Zákon koncentrační jeví se v celém svete; i u nás byly fuse stí
ženy ustanovením o dani likvidační. Nyní toto ustanovení bylo zru
šeno, a jest doufati v silnou snahu spojovací. Ve velké bance mÍtže býti 
organisace lépe vybudována, bezpečnost i likvidita zebezpečena. 

Oproti snaze soustfeďovací pozoruje se také tendence d ec e n
t r a l i s a č n í, zfizováním filiálek, kde jen to jest trochu možno. Tato 
tendence jest nyní ochromena pro velké režijní náklady spojené 
s udržováním odboček. 

3 léta sanmlstatného života šly bankám velice kduhu. Hospo
dái"ský život český se velice rozvinul a absorboval i do sebe živly 
cizí, aby je dovedl podríditi svému vlivu. Stav filiálek vídeňskSrch bank 
není u nás z našeho hlediska ideální, ale stačí zatím. 

Snaha našich bank musí byti provádéti politiku hospodárskou, 
obrannou na všechny strany. Ani účast cizího kapitálu v našich ban
kovních podnicích není žádoucí. Nutno míti na mysli, že jen v nás 
sam).'ch jest síla, že máme síly dost, abychom zdáme mohli pokračo
va,ti v díle započatém. 

Dr. Karel Novák. 

LITERľ\TURlí. 
Prof. Dr. Jaroslav Kallab: Úvod ve studium metod právnických. 

Kniha druhá. Hlavní smery. (Sbírka spisu právnických a národohospo
dáfský·ch. Svazek IV. Vydáno s podporou ministerstva školství a ná
rodní osvety a České akademie ved a umení.) V Brne 1921. N aklada
telství Barvič a Novotný. Str. 266. Cena 30 Kč. bez prirážky. - Po 
vylíčení ·základu své metodologie (srv. náš referát na 38. a nás!. str. 
III. ročníku tohoto listu) .prechází prof. Dr. KalIab ve své druhé Í<nize 
ke kritickému nás tinu ' význačných metodologických typ U, totiž teore
tického, exaktního, praktického a pragmatického. Predvádeje nejvý
značnejší pfedstavitele techto metodologickS'ch smeru, zaujímá k nim 
Kallab kritické stanovisko s hlediska své metodologie, kterou vyložil 
v první své knize. N emuže býti účelem techto ľádkťt reprodukovati verne 
zajímavou kritiku autorovu, nýbrž pouze l1pozomiti na myšlenkovol1 
bohatost druhé knihy. . 

Kniha rozpadá se na čtyri dily. První díl jest venován sme rum 
t e o ret i c k Ý m, totiž smeru h i s t o l' i c k é m u a s o c i o 1 0-

g i c k é II\ u. 
Za typického representanta SmeTU historického pokládá Kallab 

Ber gb ohm a, jehož spis: J urisprudenz und Rechtsphilosofie bere za 
základ své právní analyse. Historický smer má tendenci proti učení 
prirozenoprávnímu. Bergbohm ' vylučuje právo prirozené z vedeckých 


