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subjekty, n)'Tbrž jen pom.ěr jich obou k právnímu řádu resp. 
poměr subjektu k právní normě. 

Tak i při problému vztahu orgánu a zástupce jedná se 
v obou případech jen o formální relaci k právnÍlnu řádu a ni-o 
koliv o lnaterielní vztah mezi subjekty, tedy na př. státem a 
orgáneln, zástupcelll a zastoupeným. S tohoto hlediska jeví se 
dokonalá shoda a jednota mezi orgánstvím a zastoupením, již 
Kelsen vysvětluje blíže. Pro pOlněr orgánu k právnímu řádu 
jsou totiž rozhodny normy dvojího druhu: Jed n y zavazují 
stát k určitému konání, takže v tomto případě je orgán povolán ' 
k jejich realisaci. Je tudíž orgán za těchto okoh;ostí pouh~)r 
>' Durchgangspunkt der rechtlichen Zurechnung«, a nemá ná .. · 
sledkem toho právní osobnosti. D r u h é normy zavazují, resp. 
opravňují orgán k určitélnu jednání, takže tento je v to~to pří
padě booem. přičítání povinnosti nebo práva normou stanove
ného. Má tudíž za těchto okolností právní subjektivitu. 

~e ~astoupenÍln má se tomu obdobně. Jsou nonny, jež za
vazu.rí Čl oprávňují zastoupeného , jichž on je tedy subjektem 
(povmnosliči oprávnění), kdežto zástupce jest jen průchodnhn 
bodell1 přičítáni. Existují však í nonny, jichž subjektem je zá
~l~lpce . V tomto případě jsou to ony normy. jež upravují in
slItut zastoupení a dávají tudíž zástupci řád.nou právní sub
jektivitu. 

Tímto problémelll je vyčerpána řada závažnj"ch olázek po
Iněru orgánniho. Po vehni problematickém jich traktovánÍ 
v panující právní teorii dostalo se řešení normativní teorii 
právní na pevnou basi, takže lze se nadíti definitivního roz
řešení nastiněn~Tch problélnú i tanl, kde ohledy na metodickou 
ryzost vpdeckého postUpll vedly k opuštěni řeÚ'ní již hotového. 

llnglická agrární cla. 
V1. S a 1 a č (Praha). 

(Z ekonomického semináře prof. Grubra.) 

(Dokončení.) 

. I~d.yž r. 1838 po špatnj'Tch žníc.h hrozilo značné stoupání 
obIlnlch cen, což vyvolalo i nepokoje prúmyslového dělnictva, 

poč~lo en:l:~ic~é bnl~tí »A n ti - Co r n - La 'vV - Lea g II e «, jež 
dosahlo deJlnneho vyznamu zvláště proto, že žádná iiná čistě 
ho~pod~!s~á agitace nebyla vedena s takov)Tl11 úsilím, n'evyvolala 
tohk :asn1 a ne~y]a korunována takov~Tm úspčchem. Manche
:ter.s~a obchodnl komora pod vedením svého tajelnníka, silného 
mdlVldua a skvělého řečníka Richarda Cobdena vznítila toto 
ljberál~~ hn~tí peticí, podanou parlalnentu, v níž žádala volný 
dovoz zlvotl1lch prostředkll, při čenlž se však dožadovala koneč
ného za\~~vdeni volného obchodu i pro výrobky pn1myslo~é. 
Cohden JI~ r . 18R5 vydal svúj prvý pamflet »England, lreland 
and Amenca hy a 'Manchester 1\1anufacturer«, v němž píše pro 
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ě proto, že žádná jiná čistě 
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akov~Tm úspčchem. Manche
lím svého tajelnníka, silného 
wrda Cohdena vznítila toto 
lalnentu, v níž žádala voln~T 
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T pamflet »England, lreland 
lufacturer «, v němž píše pro 

' vobodn~T obchod. Jako továrník považoval za »přirozené « , že 
Velká B~'itanie bude vyráběti pro svět co výměnu prúnlyslové 
,:)Trobky za to, že do zem~ budou volně připu~těny » přil~oz;nější «( 
zemědělské produkty jiných zenlÍ. Doufal, ze odstranenl COr!1-
la,"'s výrobcůln unlOžní získati pracovní síly za nízké, pro clel
níky dostačitelné ceny, což pr:)~ UČi~lí jiné z.en~ě. ,nesch~pn:)Tml 
l.;onkurence s Anglií a donutí Je nasledovatJ JeJlho pnkla?u; 
'Osou jeho učení bylo: » Přimlouvám se jen za t?, co s~ sr<:>v~~va 
s nejvyššími příkazy křesťanství, totiž kup?vah co v ne.!l~cme.l: ~ 
prodávati co nejdráže. « Uplatnění této zasady pr~kazl. umel~ 
obchodně politická opatření, předevšÍl.n cla. Cobdenlsm Je ekVI 
valentní el,onomickému laisser -faire a manehesterismu a pro 
četné národohospodářské a sociální faktory, které jsou dnes 
J)rány v úvahu, není místa v individualismu a ranném utilita
Tisln~l doby Cobdenovy. Co kosmopolita nenávi?ěi přežitkY,kolo-
niálního systému, jejž chtěl odstranit. Za logIcky complement 
volného obchodu pokládá mír a redukci zbrojení; zmírní se vy
lllídky na války, mezinárodní konflikty hudoll řešeny přátelsky. 
'Spojuje se s anglickou stranou míru. Byv zvolen r. 1841 poslan
cem, má 24. srpna téhož roku prvou řeč proti corn-Iaws; r. 184J) 
l)řináší do parlamentu návrh na mezinárooní arbitráž a r . 1851 
návrh na vzájemné snížení ozbrojené moci. Obchodní smlo?v~~ 
anglo-francouzskú z 1'. 1860 jest jeho osobnÍn1 díleln, na nemz 
několik měsícú pracm-al neoficielně, než dostal plnou moc. I zde 
lnu pomáhal Bright, uchvacuiící populární rétor. Cobden smlou 
vou tou chtěl připra,-iti přátelštějšÍ poměry mezi oběma moc
llostmi, chtěl odstranH city vzájemné žárlivosti a připravenosti, 
·ohrožující mír, Proto byl zklamán, když i po uzavření smlouvy 
tisk a ,;ůdcové stran projevovali stále stejnou nedúvěru k Francii, 
Pro tyto ideje zanechal úmyslu uch~Tlit se pro chatrné zdra~í 
11a jih a chtěl se státi jejich apoštolem. u prohibitnfch evropských 
llár·odll. Ač. neb~rl vědeckým národohospodářem. a ač mnohá. 
z jeho dllvěřiv\rch proroctví zklanlala~ zanechal hlubokou stopu 
y ang1ick~rch dějinách. Byla to jeho zásluha, že r. 1838 · byla za
lo'žena v Manchesteru »Anti-Corn-Law-Association «, později pře
měněná v »Anti-Corn -Law-League «. A od počátku do konce byl 

- její dušÍ. Když manchesterská petice z r. 1838 zustala bez po
~- Šimnutí, sešio se v Ieonu 1839 v Manchestru shromáždění dele
gátll z průmyslových oIuesú, jež se usneslo na celou zemi obepí
nající agitaci proti umělému zdražování životních potřeb a na 
založení velkého agitačního sdruženÍ. Po přípravné agitaci učinil 
prvv Villiťrs v dol~í sněmovně návrh na zrušení obilních cel .liž 
r. 1839, ale neprošd. Vytrvale však byl podáván rok co rok, zatím 
co mu přibývalo přívrženc.ll. Pod tímto tlakem nově jlnenovan~T 
'ministr Robert Peel byl jako vlldee tovaryšú donucen, pozne
lláhlu činiti reformním snahám koncese, aby si tyto snahy, když 
.iejich výsledek se stal nepochybn\rm, úplně osvojil a energicky 
realisoval. PeeIllV čin měl politicky za násleoek přechod kon
:servativních jeho přátel v Umo strany liherálnÍ, 

R. 1842 provedeny značné změny celého ('elního tarifu; do-



voz masa a dobytka, dosud zakázan~T , nadále obtížen nepatrnýull 
clem; pohyblivá celní stupnice na obilí zachována, ale znlírněna 
tak, že ceny pšenice v Anglii byly v 1. 1842-1855 průluěrně jen 
o 14°/0 vyšší, než ve Francii: Při ceně 51 sh. za quarter nebo nižší 
uloženo clo 20 sh., které s každ)Tm stoupnutínl cen o 1 sh. kleslo 
o totéž. Ježto od 1'. 1842 se všechen obchod neobyčejně povznesl 
a protože i zenlědělství, přecházejíd od obilnářství k intensivnímu 
lukařství, pícninářství a dobytkářství neupadalo , jak se čekalo" 
nýbrž naopak rozkvétalo, získávala » Anit~Corn-Law-League « 
přívrženců ve všech kruzích, zvláště u lualozemědělcll. Liga, ne~ 
opojena prvýnli úspěchy, pracovala stále intensivněji. Když i Sil~ 
R. Peel uznal propagovanou reformu za nejzpúsobile.lší prostře
dek k povznesení politické i hospodářské llloci Anglie (Gladstone
se vyjádřil: »Anglie se stala ochranou bohatou, svobodnýnl ob
chodem se stane ještě bohatší «), následovaly v 1. 1845 a 1846-
zákony, znamenající převrat. Prvýlu krokem k volnému obchodu 
je- Peelúv budget na r. 1845. Bezprostřednínl podnětem k ráz
nélllu řešení problemu byla špatná žeň a kaŤ<1strofálni neúroda 
bramborll, zvl. v Irsku (1845 a 1846). 8. května 1845 většina su-
rovin osvobozena od všeho cla .. Zákoneln z 26. června 1846 opět 
znlÍrněna stupnice na pšenici a život její obmezen do 1. února 

• 18-19; od tohoto dne placeno z dovezeného quarteru pšenice clo 
1 sh. ; toto clo zavedeno ihned na jiné druhy obilí. Současně padla 
cla na dobytek, nlaso, brambory a jiné požívatiny. R . 1849 zrtl 
šena zbývající obmezení plavby až na nepatrné zbytky; i kolo 
niím dopřána plná svoboda obchodu. Koncelll let čtyřicátých ná
sledkem těchto událostí byly v Anglii obilní ceny ji'ž jen o 9°!0. 
vyšH než ve Francii. R. 1864 vybírán z obilí ještě jen statisti
ck)T poplatek 3 d. z hundredweightu (50'8 kg), jenž r. 1869-
rovněž zrušen. - Inspirátorka tohoto pohybu, manchesterská: 
Anti-Corn-Law-League, ježto jejího cíle bylo dosaženo, rozpu
štěna 2. července 184:6, několik dní po té, co parlamentem od
hlasován zákon o zrušení ' obilních cel. 

K doplnění obrazu tohoto . celního boje lze říci: Příčiny 
zrušení obilních zákonú byly ideové, politické i hospodářské. _-_o 
Ideje liberální, vzniknuvší ve všech ohorech života co reakce' 
proti všeobecnému zasahování všemocného státu a zvláště proti: 
v~~anosti výroby a oběhu statkú ~ hlásaly J.lejen obecnou hospo
darskou s,:obod~, ~ýbrž viděly v hospodářském řádě jako jeho' 
podstatu sam prmcIp svobody. Svoboda dle nich přivede všecky 
pO~l,ěr~ v přiro~ené .!{oleje; tak se jim jeví » všelékem « prot) 
sCCralnllTI neduhum. JIchž obrysy se pozVOln~íl1l uvědomováním 
širok)Tch mass stále- jasněji jevily. Hos-pod~řská svoboda pq'':' 
pO,vede k nejú('(elnější národní i mezinárodní dělbě l1r~_Ce; pře
vladnou výrobcové nejlepší a nejsilnější; cenová úrovei'í klesne; 
nebude periodicky se vyskytujících hospodářsk\Tch krisí etc. 
Tak na př. Ricardo píše: »Za vlády svoborlného rnezinárodnlho' 
obc.h.o~u , každá z~ln~ vyrábí ony produkty, jež 11111Že vyrobiti 
s nC.1Vetšlll1 prospechem a zříká se v)Trohy oněch statkú, které~ 
by vyráběla s menším prospěchenl neho se škodou. « A jednou' 
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z největších zásluh Slllithovy národohospodá'řské bible z r. 
1776 jest vyvrácení 111erkantilististických doktrin. 

DůležitějšÍln faklorenl celního boje než ideje teoretiků byla 
hospodářská situace Anglie. Zeluě během 18. stol. kvapeln po
zb}"/vá agrárního ' rázu a industrialisuje se. Poč. 19. stol. nemůže 
se žádný stát měřiti ve volné konkurenci s anglick}"/m průmy 
slem. Zdar Anglie závisí na zdaru jejího prllmyslu. Zdar tohoto 
konkurence nebojícího se průmyslu závisí na co možná nej
větším volném trhu. (Cobden věřil, Žé celý svět musí následo
vati příkladu Anglie: »Jestliže poctivě odstraníte corn-Iaw,s a 
zavedete volný ohchod, nebude v Evropě tarifu, který by do 
pěti let nebyl znlěněn. « ) Naopak pokles významu zemědělství 
co zdroje bohatství Anglie nežádal jeho podpory. Ohromné ko
lonie a ovládnutí moří zajišťovaly dovoz výživy. Kapitál inve
stovaný y průmyslu a obchodu lépe se (ve větším počtu případů) 
zúrokuje a je mobilnější, než kapitál investovaný v zeměděl
stvL LaeÍné zemědělské suroviny a laciná výživa dělnických 
arm.ád prospívá obchodu i prllmyslu. Ježto mzda · tvoří často 
značnou část v}"/robních nákladll, závisí levnost príllnyslových 
výrobků značně na v}"'ši mzdy a v)lše této závisí značně na 
ceně živobytí. Konsuluentem nejpotřebnějšínl, ale na trh nej
méně peněz přinášejlcí1l1 je dosud dělník. Vysoké ceny zelně
dělských plodin vyčerpávají kupní sílu největší části nezeměděl
ckého obyvatelstva. Prlllnysl je postaven , před rovnice: Země
dělská cla = vysoké mzdy = lnalý odbyt prúmyslu; dělník před 
dilema: Vysoká lnzda nebo laciná v~rživa. Poněvadž mzda byla 
současně nízká a zV~Tšení její nesnadné, volalo dělnictvo po la
ciné výživě a zdražovatele vidělo v obilních clech. Situace děl
nictva nebyla záviděníhodná; mzdy klesaly: v 1. 1802, 1812, 1817 
činily prů1l1ěrně 13, 6. 4 sh; v týchž letech stál quartner pšenice 
67, 122, 94 sh. - Takto kategorick}"/m požadavkem anglického 
nár. hospodářství stala se celní reforma, konformita obchodní 
politiky se skutečn~Tm stavem. 

V tomto boji 'nelze podceňovati ani vlivy ryze politické. 
Změnou volebního řádu r. 1832 přesunula se politická lnoc 
z velkostatku na stavy střednL A bylo na zemi lnálo vlád, které 
provozovaly politiku nepříznivou třídám, k nin1ž příslušely. 
Celní otázka se namnoze » odhospodálřšťovnla «, stávala se po
litikem. Gruber (Obch. politika) dobře řekl, že celní politika 
obilní nebyla nikde ničím jin~/n1, než odleskem dočasných ID.O

cenských poměrů uvnitř státu . Názor tento lze dobře z.genera
lisovati; v prvé řadě platí o obilí, otázce nejchoulostivější. 

C I a, cen y a h o s pod á ř s k é p o ni ě r y - Dokud Anglie 
byla zemí v~Tvozní (do let šedesátých IR. stol.), obilní cla se 
neobjevovala v ceně obilí. Když se stala zemí dov.ozní, počalo 
se dovozní clo v ceně obilí objevoval. a to tÍlu většÍln procen
teln, čím více vzrůstala obilní pasivita, až kone,čně zvyšovalo 
syětoyou cenu o cel~/ svůj obnos (Pazourek) . Po úplném zru
šení obilních cel ceny stále klesají, až následkem rozvoje do
pravy (v letech se(hndesát~Tch 19. stol.) stává se obilí v Anglii 
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po Rusku nejlacinější. Pokles ten nenastal hned po o.dstraněn~ 
cel; naopak v 1. 1846- 1875 kolísá cena quarteru .J el~ nle~l 
50-55 sh., je tedy poměrně stabilní. Zrušení cel Zal1leZll? neJ
spíše vzestup cen, zpúsobený vzrústajíd evropskou spotreboll, 
dokud se neuplatnil vliv obilí zámořského . 

Vliv liberalisl1lu na zemědělskou produkci a prosperitu je 
oceňován různě. 'Anglická obilní politika ukázala (Pazourek), 
že ani nejvyšší cla nedovedla zvýšiti obilní v)"robu v míře : 
odpovídající vzrůstu lidnatosti a že tímto zpi'lsobem nelze d~)
sáhnouti soběstatečnosti. Naopak že zrušení cel a pokles obll · 
ních cen vzpružily zemědělce k intensivnÍmu dobytkářství. 
Největší škody nezpílsohil pr:)1 pokles cen, nýbrž poměr angli 
ckého zemědělce k píldě, pacht. Neboť pacht, slnluven)'T za 
vyš,ších cen obilních stává se též při jich poklesu nesnesitelnýlll. 
Ale pokles cen má stejné hospodářské účinky i jinde: Vysoké 
ceny ulnožúují vyšší zadlužení, jež se rovněž za jich poklesu 
stává nosnosti statku nepřiměřeným . Conrad míní, že přechod 
k chovu dobytka ukázal se jen jako přirozený, pOměrlll1l půdy 
a podneb í nejlépe odpovídající pokrok; teprve když nejen ceny 
obilí, nýbrž i ceny produkt!l živočišn)"ch následkem mezinárodní 
konkurence neobyčejně poklesly, poklesly v letech osmdesát)'Tch 
a devadesátých i výnosy zemědělcíl , aniž však tím zemědělství 
trpělo všeobecně . Ač llznává, že zemědělství tím, utrpělo, zvláště 
že bezcelností bylo vystaveno prvým a nejsilnějším ranám zá-
11lořské soutě'že, přece zdá se nlíti tyto ztráty více než vyváženy 
prospěchy konsumentll, dělnictva a prl'ullyslll. 

Ač anglic.ké zemědělství je technicky dobře vyzbrojeno a 
,,)"nos půdy je následkenl dobytkářství relativně dobrý, přece 
není na výši doby, třeba že do pol. 19. stol. bylo pro ranné 
vyvazení půdy a pšeničná dovozn,í cla z r. 1670 vzorem země· 
dělství cizímu. Úpadek ten zpúsoben jednak prudkým r OZllla
cheln prúmyslu, který lákav k sobě houfy zemědělcíl, venkov 
vSlidi10val, jednak rozmachelll dopravy pozemní, který tuto 
industrialisaci podporoval, jednak vývojem dopravy námořní, 
umožnivší na trh vrhnouti netušená kvanta zenlědělských plodin 
panenskýc.h zemí zámořských . Doprava 20 q z New-Yorku do 
Londýna r. 1881 stála 22-28 11. 1884 jen 12-15 M; z Bom
baye -do Londýna r. 1872 60-65 M, 1885 jen 17-30 M. Tato 
levná doprava umožnila, že zemědělské plodiny, získané za ji 
ných sociálních a výrobních poměrl1, mohly y Evropě konku
rovat. Ceny Hm stlač,eny, což stlačovalo opět produkci . Anglie 
hradila ze své obilní spotřeby dovozem r. 1800 jen 1/]2, 1847 
již 1/4' 1890 dokonce 4/" . Dle Prokše angl. zemědělství dnes hradí 
celou spotřebu mléka, 1/" spotřeby pšenice, ]/'2 spotřeby masa, 
l!.j spotřeby másla a margarinu, 1/5 spotřeby s)"rll; všechen cukr 
dováží; 1860 kryje 64% tuzemské spotřeby obilí, 1870 jen 27°/(" 
1914 pouze 24~'/n. . VZl'Ílst nesoběstatečnosti doplňoval pokles cen, 
vzdělávané plochy, produkce a útěk z venkova: Průměrná cena 
quarteru pšenice 1R71 56, 1881 45, 1891 37, 1900 26 sh . ; 100 kg 
pšenice s1álo y Anglii 1816 ca 36 M; 1890 jen 15 M, v Prusku 
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21 a 19 M. Proto d1lchody zelnědělskj'lch majitelli , jež byly 
podkladem zdanění,: klesly z 55 mil. v li?el~ v 1. 1~60/ 18.~0 na +2 
mil. liber v 1. 1901/1904. Proto zelTIedekl do pudy nlceho 11C

in'vestují a orná púda měněna v pastvÍl~y ; vznht pastvi~ (~ l~ij: 
akrů): 1871 12'4, 1886 15'5, 1900 167. Plocha oseta psemCl 
činila 18t~7-70 1,936.000 ha, 1906-10 jen 716.000 ha; hrubv 
výnos pšenice klesl od r. 1881 do r. 1 ~10 z. ~2'5 na 1?'8 mi.I. 'l~~' 
Velká Britanie s Irskenl má v Evrope ne.lVlce pastvul, 36 8'. (I. 
ač evropský průměr je 14'7%

; nejméně lestL. 3'7% (evr. průměr 
33°/ ). rolí má 26'1°10 (evr . prímiěr 28'6%), ač hustota angl. 
oby~~telstva 1911 byla 144 na 1 kn12 proti evr. průměru ~5'~; 
'Mezi 21 evr. státy stojí V. Britanie s IrskelTI co do relahvnl 
velikosti roH na 13. místě , ač v hustotě obyvatelstvea na :t; 
proto zde na loby \! . přip::>dlo dovezenj'rch zelněděl. vj'rroL)<ů 
(v ang1. librách): 1870-71 156'6, 1886-87 349'4, 1899-H.l.OO 
490'3. R. 1900 dovezeno obiU, moul<y, brmubor, masa a vajec 
za 108 mil. liber (mouky a obilí za 59, másla za 17"5 mil.) 
V posledních letech před válkou dová,ženo pšenice a pšeničné 
11lOUkv třikrát tolik co obnášela domácí žeň. (Tato čísla, vzatá 
ponej~Tíce z HorMJwvy Zeměd~lské poli1iky, s~ ,ovšem, u, r~z
n)'Tch autorů poněkud rozcházeJí : Pazourek, ObIlI: DOlnacl pse
nice sfačila před válkou na 3 l11ěsíce; kol r. 1895 žije Anglie 70 
dní z anoI. pšenice, 200 dní z ang1. masa). Čísla pm-álečná: 
Z celkového dovozu v 1. 1922, 1923 a 1924, obnášejícího 1003, 
l09G a 1280 mil. liber činil dovoz potravin (po odečtení ne
patrného V)TVOZU) 436, 466 a 516 mil. liher. 

Uplynulo právě padesát let od okamžiku, kdy ideje Anti
Corn-Law-League zvítězily , když imperialista Joseph Cham
berlain, sleduje heslo » G r e a t erB rit a i n «, promluvil znovll 
otevřeně ve prospěch protekce. Hnutí tomu jde o lepší stnlelení 
imperia zřízením všebritského celního spolku s .ínižšími cly 
ve styku Anglie s kolonien1i a vyššími v-Llři cizině (t zv. cla 
přednostní, l~referential treatment). Ježto kolonie dová,žejí do 
Anglie zvláště potraviny, měly býti především tyto postiženy 
cly. Zajímavá je Chmnberlainova agitace: Clo zv)"'Ší dělníkovy 
životní náklady, ale stát to může dělnictvu s prospěchem na · 
hradit postátněním dělnického pojištění neb sníženíUl fi~an(~ 
ních cel na čaj, kávu a pod. Ostatně zV)Tšení cen samo Sl vy
nutí zv,Tšení mezd. A tato cla prý stmelí říši. zpÍlsobí rozmach 
zemědělského pr11111yslu a návrat pracovních sil k agrikultuře. -
Co se nepodařilo agitaci , podařilo se špátnéluu stavu státních 
fin~l11cí po transwalské válce; poč. r. 1902 zavedeno finanční 
clo 3 d. na cwt. obilí a 5 d. na c.wt lnouky, neudrželo se však 
déle jednoho roku; zbyly značné poplatky statistic;ké. Ač i pre
mier Balfour byl ochranářem. tvrdil , že obyvatelstvo není na 
protekci připraveno a jeho obchodní politika opírala se na
dále jen o retorsi , mající cizinu pohnou1i k povolnosti. Protekclj 
padla. 14 universitních profesorú dokazovalo, že dovozní clo 
na potraviny nemusí zV)'Tšit dělnické nlZcly; že za dané situace 
clo neponese dovážejícf výrobce; že se nedá udělat celní system , 
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jenž by podnítí,l d?~1áC'Í ze~11ědělství a obi!ní l~~· odukcí~. v ~olo~ 
níích; že ,cehu pn.1my stahl konsumentuD? .1 111 de p,llmerene 
neuleví, ježto zůstane-li dovoz obili z kolol1lÍ bezcelnym; bude 
míti stát clo jen z cizího obilí, kdežto konsument bude Je pIa·· 
titi dráže pr;o nejlepším témě:ř o celé clo; přednos~ní c}a ~ylo 
by nesnadno organisovati, ježto téměř každ~ ~ol~nle ;n~ z,aJen1. 
na vývozu jiných produktú. A Conrad doda~a, ze v z,;stava ne
rozhodno, pokud kolonie san1.y budou v dlferencnlch, c~;-ch 
viděti i svůj prospěch. - Přes to, že se k veslu dostava.11 r. 
1905 liberáiové, jest ještě před válkou ochranářská mJšle~ka 
na postupu; alespoň myšlenka cel retorsních za soucasnych 
úlev koloniím. 

Z a s vět o v é v á I k y byly zámořské zdroje obživy značně 
obme?:eny a otázka zásobovací dělala vládě velk~ ~tarosti. ~:ot~ 
byli zeměděki vládou i :veřejností po,:zb"uzova11l, v k , rozsI~'enl 
obilního hospodářství; obIlní ceny chraneny zvlastnlm zako
neln' stát suhvencoval pěstění obilnin. Avšak r. 1921 zákon 
na ~chranu obilníc.h een náhle od'Tolán . Proto po krátkém 
zlepšení nastává opět úpadek; v)Tobn í náklady obili převyšují 
trhovou cenu. Ministr zemědělství sir R. Sallders v dubnu 1923 
konstatuje: Všecky životní potřeby jsou 77°/f) nad předválečn?,? 
cenovou úrovní, ceny p'šenice jen 30°/1" brambor dokonce 19 , o 

pod předválečnOli úrovní; lepší ceny m~jÍ produeen~i o dobytk:;; 
statisticky dokázána tíselí. agrikl11tury; upadky roll1lku se op4.~,: 
lnnoží. R . 1922 oseto žiten1, iečn1enem a ovseln o 450.000 akru 
méně než roku předeš1ého. Rolníci se tálží vlády. zda jim chce 
pomoci; jinak že se vzdají obilní výroby úplně; tím zaroste 
travou 2 ·mil. akrů osetých pšenicí a ubude propuštěnÍln aspolí. 
75.000 zaměstnanců venkovského obyvatelstva, jehož je dnes 
jen 8'8% , Proto ministr zen1.ědělství chce vyInoci snížení po
zemkových daní , zlepšení polních cest, snížení výrobníc.h ná
kladů, levn)T zemědělský úvěr a praví: »Tyto v)Thody bud,)u 
trvalejší forn1y, neboť při změnách vlád a politick)Tch názorú 
pomo~ ve fonně ochrann)Tch cel neb subvencí bývala dřh~e 
záhy opět odvolávána. \< Tato lepší 1WŽ předválečná péče o zenw
dělstvÍ, po válce zevšeobecněvšÍ, došla výrazu i ve zprávě vládní 

, komise (Agricultural tribunal of investigation), pověřené zkoll" 
mánínl situace agrikultury: Zemědělská, politika lná zvýšit 
vvnos potravin a zan1ěstnánÍ lidu rozšířením a zintensivněním 
v~dělání půdy: intensita závisí na rentahilitě; ježto rentabilitn 
je nepatrná. je zintensivnění zelnědělské práce ilusorním. K~n
statuje, že v)Tměra obdělávané půdy po přechodném váleč.n;l1l 
zvýšení klesá dále, takže výnosu potravin . a zemědělské prace 
ub-ývá. Praví, že na zemědělstVÍ nehledí se jen jako na obchod 
či průmysl, nýbrž jako na něco více, protože užívá nerozmno
žitelné p"lldy. n1a.lící zvlá,štnÍ ekonomiekou a sociální hodnotu: 
Plody půdy jsou základem života a prúmyslu; zdravá venkov
ská populace je nezbytná v koncentrovaném životě novodobého 
prúmyslového státu; hrOlnadné průn1ysloyé soužití v přeplnp
ných městech ničí národní život. Aby tomu bylo čeleno, Yy-
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hledí se jen jako na obchod 
ce, protože užívá neroZ1nno
Imickoll a sociální hodnotu: 
a prllmyslu; zdravá venkov
trovaném životě novodobého 
llmysloyé soužití v přepln~
Aby tomu bylo čeleno, "y-
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'<lány zákony o drobných usedlostech (SmaU Agricultural Hol· 
.dings Acts) již v 1. 1892 a 1907; aby dělnictvo udrženo na ven
Kově, vydány Alloements Acts 1887, 1890, 1 R94 : Malé pozemky 
do 5 akrú mohou býti dány v nájenl zemědělskému dělnictvu. 
Tyto počiny za malého interesu veřejnosti zklam.aly. A přece 
l{dyby se nlělo na zelnědělství hleděti jako na prúmysl, jehož 
výrobu určuje jen zisk, nebylo by třeba státních zákrokll v jeho 
l)rospěch. Zelnědělství bylo by zatlačeno v méně riskantní ho
spodaření než je obilní produkce. Ale statek nelze tak snadno 

·zavř íti jako továrnu. Agrární politika nemúže jíti týmiž ceslami 
jako politika prúmyslová, ježto zelnědělství je zvláštnÍln útva
Tem v organislnu národa. Nelze je vyškrtnout z žádného ná
Todního hospodářství. (I ang. zelnědělská produkce není bez 
v~rznanlu co zdroj národního bohatství, jsouc ceněna v 1. 1922 
a 1923 po 260 mil. liber .) . 

. . Radikální ochranářské kroky chtělo zahájiti konservativní 
1111nlste"rstvo li a 1 d w i n o v o, oživivší heslo .Toe Chalnberlaina 
h~riff reform and preferential duties, když hyl již po válce lihe~ 
r.a l ~ac Kenna zavedl cla na předměty přepychové a ortodoxní 
~lberal .Lloyd George 1921 uzákoněním aldu (Safeguarding of 
mdus~nes act) . k OChl?ně někter~Tch pn1myslových odvětví zá
kladlllch (key.mdustnes), potřebných s hlediska soběstatečnosti 
státu. u~inil ze syého liberalismu výjiml{y. Přesvědčení o ne
~~ytnvosh U,zšího celně politického svazku britské říše zapustilo 
.lIZ pred valkou hluboké kořeny v anglick<rch koloniích, zvl. 
v Kana~ě: Aus!ra1ii, Ji~ní Africe, N. Zélal~'dě . Kolonie spojo
"valy pohhku prednostmch cel s obecnvm zavedením ochran-
11~Teh cel k prospěchu vlastního prúmysl~l. R. 1923 žádá austral
sk)"T, premier Bruce .iméneln světovou válkou osad politicky posí-
1enych a podporován anglickými statkáři zavedení přednost
l1ích cel zvl. na pšenici, vlnu a dobytek. Vládě se však zdálo 
l:esm~Tslným za.,:,ád~ti cla ,na ne.~~lll~žitěiší P?živatil~y v -době, 
l\.d.~ le vV Anglll puldruheho mIlIOnu nezamestnanych. Bruce 
zallmave .oponoval: Zavedou-li se zemědělská cla; zV~Tší se 
cena p]od111, což koloniím ullložnÍ absorbovat nezaměstnané 
::lateřsk~ země:, Vě!ší výnosnost zemědělstYÍ umožní, aby se 
11111 zabyvalo VIce hdí. Než návrh ten padl, nikoliv však lny
slenka přednostních cel. Vláda poklá.dala za nezbytné a nfí
t~mně j<;d}ně možné v zavedení cel na výrobky prúÍnysll1, ~1ej
v!ce, trplclch . !le~amest~~lDostf , zpl1sobenou dumpingem valu
ta~'l1I.m a sO.Clalnlm a Jsoucich pro nár. hospodá,řství nezbyt
l1VlDl. Bad·wll1 chtěl pomoci i zemědělství. Vleklou agrární luisi 
chtěl aspoň dočasně řešit finanční podporou : Sub~Tenci 2 sh. 
11a akr. vzdělané púdy a zemědělsld'rm í1Věrem . V tom se ·shodl 
s ~ředešlou konser;~tivní vládou Bčmar La\.vovou, jež byla po· 
lTler~ donucena datl stav zemědělství prozkoumávati zvláštní 
komIsí (1922-1924). Komise ta doporučila: UdrŽeti dosavadní 
osevní plochu (zdůrazněn případ války); dlouhodobý zeměděl
sk<' úvěr: s~!žení dopravnfch sazeb pro zemědělské plodhly: 
do na pSE'mCnOll mouku k odstranění diference lnezi cenon 
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nlouky domácí a zahraniční; povolovací nzenÍ pro dovoz 
brambor; nezdanitelné. ano subvencované pěstění cukrovky,. 
pokud se nezjistí podmínky její výroby; vysoké dovozní clo na 
ječmen. Baldwin chtěl nejen politiku drobných ústupků vúči 
zemědělcllm , ale prohlásil zásadu: »MusÍlne učiniti vše, aby
Ch0111 zabránili jednostrannému vývoji našeho průmysh:r, kter)T 
venkovu odi1al miliony lidi. « Starý aúglick~r problem: Již To-· 
máš l\Iorlls v » Utopii « 1516 naříká. Ž~ chov ovcí vyhání lid 
z venkova: kde dříve bylo mnoho rodin, je jedin)'r past)'rř; a 
z toho pochá;:í nezaměstnanost i neřest. I A. Smith na počátku 
"\iVeath of Nation konstatuje: »'sotva někter~J národ choval se· 
ke každému druhu výrobní činnosti stejné a nestranně. Od 
.zániku říše římské byla evropská hospodářská politika přízni 
vější priinlyslu a obchodu než zelnědělstvÍ « Podobně Gruber 
(Agrární cla): Odúvodněnost průmyslové ochrany dobyla si 
jako zdánlivě odůvodněnější dí"'Íve púd~r ; teprve v poslednÍlll 
padesátiletí dochází se k poznání, že celn í soustava má chrániti 
domácí produkci vúbec. 

Baldwinova akce vzbudila oposici. Anglie prý ' vzkvetla 
svobodn)'Tm obchodem. (K tOlnu Gruber:) Ano, svobodná tržba 
učinila _ z ní ve smyslu doktriny o mezinárodní dělbě práce . 
největši prllmyslovou dílnu světa; obyvatelstvo, jehož bylo 191-1-
46'56 mil., se za sto let zdvojnásobilo; zahranič.ní obchod nb
nášel 1910 20'5 miliard M, proti 1'. 1885 stoupl tedy o 100°/'0, 
reálné mzdy dělníkú se v druhé pol. 19. stol. zdvojnásohily, 
etc.; to však přivodilo zkázu zeměrlělstvÍ; anglick)'1 venl<ov je 
rájem parldl, luk. hříšť, honebních revírů, ll erušen)'Tnl obil
ními lány. 

Baldwinovo volební provolání znělo: Liberální učení o svo
bodě obchodu je překonáno; svobodnJ'r obchod zůstal pouhým 
snem; žádná země nenásledovala v tomto směru britského 
příkladu. Jiní národové ohradili se po válce zdí celních sazeb; 
státy se znehodnocenoú valutou zaplavují britský konsum:. 
levn)'Tlll zbožím na úk0r britsl<é v)/roby; v 1'. 1922, kdy počet 
nezaměstnaných neklesl pod 1 milion, dovezeno do Anglie Z:ť 
200 milionů liber prl1l11yslov)lch v)rrohků; na podpory v neza-
městnanosti vydáno během 2~/3 roku 128 nli1. liber. N ezaměst
naností trpí zd. prúmysl exportní: proto vlád:l trvá na zavedení 
všeobecného celního tarifu na rukodílné zboží. Pšenice Cl maso 
nemají b)'rti postiženy cly, ale jinak se má i zemědělství poskyt-- . 
nouti obdobná ochrana, by se zdokonalilo a postačilo nyně.iším 
svým úkollun . Dominiím mají býti vyhrazeny v dovozu zvláštní' 
v)'Thody. Anglie jediná splácí zahraniční dluhy, tím podporuje 
cizí prúlnysl a obchod. má 1--2 miliony nezaměstnan)'Tch a 
při t01n nechává hranice otevřeny zhoubné konkurenci; angli
cký trh je dosud nejlepším na světě, vše se sem tlaČÍ; konsu
Hlenti si sice libuií, ale stát platí miliony nezaměstnaných a 
klesá do téhož bahna, v němž trčí většina Evropy, Tím celé 
břímě zmenšeného poválečného obchodu nese V. :i3~itanie . .Jest 
to nutno? Jiné země dík historickému v)'rvoji a minulé politice 

I - . 
I 

U;"ají lepší posici, zejm 
\1 secky země mohou 
žívají výhod znehodl1 
ckých pokusech n 
musí se starati sama 
zahraniční obchod s 
vnitrozemní, kteq~' jsm 
cionsm vyvrcholil u · 
osem, v požadavku: Pr 
litou soběstačnou říši. 

Ve volbách byli 
utvořilo 258 konserva 
(-1- 41). Toryové Demoh 
proti 349 zastanclull s 
místo prvé dčli1ické v 
Lloyd George \'ysvětluj 
zJněně poplatkového sv 
v posledních 80. letee1~ 
sobí na anglickou veřei 
pro spí vat n á nl. 
leko větší lníře než jiní. 
pro zámořsk\T obchod 
nákupech pro zámořsk 
dářstvl závisí na levn 
a poměrně lnalé proce 
velkého V)'VOZU; nejnlé 
neb službách, je placen 
počet obyvatel V. ' 
milion ll) ; takové p 
118 světě jediným stá 

Rolnick~T sva 
»celnÍrni « volbami r. 1 
11a body: Dúslrdná a 
kolí v ochrann)'lm clúm 
producenta potra \'in; 
cla na sladový ječmen; 
zanlezenÍ vydávání im 
luito stavovskými p 
poslancll (as pětinn v 

Vláda Mac Do 
berálové: odstraňovala 
slov)Tch a finanční(~h c 
politiky byly: Zřízení 
dělského účetnictví k 
subvencí neužije; po 
nictví; politika má snl 
V zh ledem k rentahilitě 
zaměstná vÍCe rukou, 
ckého stanoviska, chce 
cemi: zajistiti llrčit~' , 



olovacÍ nzení pro dovoz 
lcované pěstění cukrovky" 
aby; vysoké dovozní clo na 
ku drobných ústupků vúči 
»Mllsíme učiniti vše , ahy

oji našeho prúmysht, kter~r 
anglick~T problelll: Již To

l , že chov ovcí vyhání lid 
rodin, je jediný past~Tř; a 
~est. I A. Smith na počátku 
a nělder~T národ choval sc· 
,ti stejně a nestranně . Od 
ospodářská politika přízni 
lědělství. (' Podobně Gruber 
~Tslové ochrany dobyla si 
plld~T ; teprve v posledním 
celn í soustava má chrániti 

sici. Anglie prý ' vzkvetla 
[ber:) Ano, svobodná tržba. 
, mezinárodní děibě práce' , 
'yva telstvo, jehož bylo 191 J. 
ilo; zahranič,ní obchod nb-
1885 stoupl tedy o 100%' 

ol. 19. stol. zdvojnásobily, 
lělstv í ; angli('k~T venkov je 
h revírů, 11erUŠen}Tnl obil-, 

1ělo: Liberální učení o svo
ln}r obchod zústal pouhým 
í tomto směru britského· 
)0 válce zdí celních sazeb ~ 
aplavují britský konsullr 
oby; v r . 1922, kdy počet 
m, dovezeno do Anglie za 
ohkl1; na podpory v neZ3-
l 128 mil. liber. Nezaměst
'oto vládn tryá na zavedení 
ilné zboží. Pšenice a maso 
e má i zemědělství poskyt-·· ' 
na lilo a postačilo nynějším 
)Thrazenv v doyozu zvláštní' 
iČ'ní d1úhV , tím podporuje 
lliliony nezaměstnan~/ch a 
houbné konkurenci; angli-
I, vše se sem tlačí; konsu
nilionv nezaměstnanÝch a 
většil~a Evropy. TÍI~ ce lé 
odu nese V. Í3~·itanie . .Jest 
u vývoji a minulé politice 

mají lepší pOSlCl, zejména zemčdčlskou, proto to tolik neucítily
Všecky země ll10hou dnes s Anglií soutěžiti na nůž; nanlnoze po
žívají výhod znehodnocen~/ch měn. Anglie po luarných pacifisti
ckých pokusech n enl1Ue věčně čekati na novou úpravu Evropy, 
musí se starati sama o sebe; n emllže bojovati neozbrojena. » Ať je 
zahraniční obchod sebe dllležitějším, IllllsÍme se starati o obchcHl 
vnitrozenlní, kter), jsme tak dlouho zanedbávali .« Tento protek
cionsm vyvrcholil u · někter}/ch, znechuc(~ných ev'ropským cha
osem, v požadavku: Pryč ruce od věcí evropských; chceme jedno
litou soběstačnou říši . 

Ve volbách byli konservativci poraženi; dolní sněnlovnu 
utvořilo 258 l{onservativcú (-- 8;~) , 192 zástupcll Labour Party 
(-t- 41) . Toryové nemohli se svou r elativní většinou zůstati u vesla 
proti 349 zastancllm svobodného obchodu a učinili v lednu 1924-
místo prvé dělnické vládě pod Mnc Donaldem. Liberál Daviď 
LJoyd George vysvětluje tuto porážku především odporem proti 
zJněně poplatkového systému, na němž spočí-val britský průmysl 
v posledních 80. letech; dále poukazování na cizi příklady nepú
~obí na anglickou veřeinost : Cop r o spí v á j i n {,T m, n e m II s í 
pro spí vat 11 á m. My jsme nlezinárodními obchodníky v da
leko větší míře než jini. Daleko, íce jsnle závisl{,rmi na nákupech 
pro zámořský obchod než jiní. Daleko vice jsme závislými nč:l. 
nákupech pro zámořský obchod než /jiní. Rozkvět našeho hospo
dářství závisí na levném nákupu. Jinýnl státům stačí vlastní trhy 
II poměrně malé procento V)TVOZU; britský prlunysl by zanikl bez 
velkého v{,rvozu; nejnléně 40610 výrobkú britské práce. ať ve zboží 
neb službách , je placeno cizinou (lord Inchcape odhadujer. 1921. 
počet obyvatel V. Britanie, závisl{,T na exportu, nejméně na 15 
milion ll) ; takové pOlněry nejsou nikde jinde, proto zll stává Anglie 
na světě jediným státelll volného obchodu a jde ' jí to k duhu. 

Rol nic k {,r s vaz, organisace nepolitiel,á, vyzývá před 
»celnÍnli « volbami r. 1923 kandidáty všech stran, by přistoupili 
na body: Důsledná agrární politika; kdyby mčlo dojíti k ,jakýln
koliv ochranným c1-Llm, zasaditi se i o ochranu zájmů domácího 
produL:enta potra,'in; zajistiti rolníkovi a spoň výrobní výloh~r; 
cla na sladový ječmen; dodávkové v{,Thody domácích producentú; 
zamezení vydávání importovaných plodin za domácí atd. Za tě
l11ito stavovskými požadavky stálo v době dělnické vlády asi 120 
poSlanC-L1 (as pětina všech) . 

V I á daM a c Don a 1 d o v a byla liberálnější než sami li
berálové; odstraňovala neb snižovala těch několik málo průllly
slov)Tch a finančníeh cel, zavedených Eberály. Zásady její agrární' 
politiky byly: Zřízení zemědělských poradců zvl. co se týče země
d~lského účetnictví k poznání v~/sledkll hospodaření; cel neb 
subvencí neužije; poskytne však úvěr zemědělskému družstey
nictví; politika má sm,ěřovat k tom.u, aby si rolníci pomohli sami . 
Vzhledenl k rentahilitě pěstování cukrovky i k tomu. že ,řepařstvi 
zaměstná více rukou, vláda, uchýliyší se orl antiprotekcionisti
ckého stanoviska, chce toto odvětví podpořiti značnými subven
cemi: zajistiti llrčit~/ výnos. Mimo to 5padá pod agrární politik II 
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dělnické vlády, jako yšech jiných, kolonisace nevzdělanj"ch ploch 
dominii a kolonií. 

Ochranáři, porážkou nezastrašenÍ. vynlczují ihned nově 
svúj program: Od tarifní reforl11y jest ustoupit do doby, až země 
-bude pro ni vychována. Svizelná situace prúmyslu musí b:)' ti 
zlepšena rozšířením zásad zákona na ochranu prúmyslu (mezi 
tím zrušeného). Říšská přednostní cla nelze vyškrtnout z pro
gramu strany; vedle cílú hospodářských mají sledovat stmelen í 
unperia v homogenní massu. Bez sledování této politiky je britská 
budoucnost ohrožena, ježto říše je jediným spolehlivj'rnl odby
tištěm . Spor o protekci nelze trvale rozhodnouti; ochrana stane se 
l1ejspíše pevným článkem státní hospodářské politiky, protQ.že 
Anglie neudrží své světové postavení bez ochrany domácího trhu 
a popula~e. Lord Birkenhead prohlašuje, že organisace dělnické 
strany je založena v duchu protekce a že brzo pracující třídy 
samy si vynutí obnlezenÍ cizího do\"ozu; poznánim hospodářského 
aparátu se přesvědčují, že nelze liberální idee z poloviny 19. stol. 
dogmaticky užívati dnes . Současně poslanec Maxton (radikální 
člen Labour Party) vyčítá liberálůnl, že politiku svobodného 
obchodu ženou k utlačení pracujíckh třid; konservativci chtí 
dělníkovi poskytnouti ochranu aspoň impt>riální preferencí, libe
rálové ho chtí vydat na pospas světové konkurenci. »Není pochv
by, že by za liberálního ideálu bylo hojnost levné výžiyy, ale pr~~ 
cujícím třídám by to neprospělo . když by neměly peněz na je.ií 
zakoupení «. -- Tak problenl protekce, zasahující hluboko do 
bospodářského organismu, nehyl rozřešen ani tčmito, ani jin]'r111i 
Tolbami. 

Kabinet Mac Donaldllv, udrlovan~· nlilostí liberálú, byl na 
-podzim r . 1924 poražen pro lnezinárodni poJitikn a 29 . října 1924 
voleno pod heslem pro či proti extremnÍlnu pová1ečnénlu. soci
alismu. Tory obdržela 415 mandátů, labour 152, liberálové byli 
vrakticky silleteni, obdrževše 44 ma11dátú. K · veslu se dostá'y{i 
Dpět Baldwin. Loňské jeho řt>šeni hospodářské krise tarifem bylo 
zamítnuto. Tak přistupuje k novému řešeni star}rch problélllÚ: 
nezaměstnanosti (vzkfíšenÍln obchodu), sníženi daní, brzdícich 
výrobu i obchod. otázky bytové fl tísně agrikultury. Tento po
slední problém nebude řešiti cly; přistoupil zatím na svúj bj'rvalý 
agrární program, vyjma cel a na program Mac Donaldův. Ministr 
zemědělství Wood předkládá zemědělské veřt>jnosti k zodpo
vědění otázky : Jak udržt>t a rozšířit osevní plochu; jak docíliti 
-aspoň 1 mi1. nov}7ch akrú orné plldy t. j. zvětšit as o 10%

); jak 
dáti popud k většímu chovu dobytka a 111lékařstvl. A rolnictvo 
-sdružené ve-Farmer's Union žádá vládu o vysvětleni iak zelně
dělství pomůže, zda cly neb suhvencemi, pÓkládajíc' jiné řešení 
za neúčt>]né. ProzatÍlll je rozhodnuto jen o 10lp.tém subvencování 
řepařství. Třeba že nedojde snad ke clúm a značným subvencím , 
.lt>st jisto, že od nyněiška každá anglická v]ách bude se starati, 
aby schopná domácí púda byla z dln-odll hospodálřskj'rch i soci
álních zužitkována a že doktrinálni sledováni zásady, nechati 

'pOl:něry vyvíjeti se samy, co -do zelnřdělsh'Í b~'10 y Anglii , ybsti 

liberalismu, opuštčno . 
}deří v posledních 
fOflllU nájemních p 
schopných rolníkú sc 

Nechci z tohoto h 
111noho pouček z něho 
anglickými poměry, ji 
večný závěr lze jen 
spíše ohledy politický 
tijní, potřebám národn 
11í politiky. Liberální s 
založena na špatném 
-finanční politice státu; 
nich podmínek, jako 
monopolní. A potud j 
biční jsou dnes téměř 
ralism v šil~ím rozsah 
lisace hospodářských 
a neskonale větší ln 
ních všeobecných p 
komplikována moc 
polenÍ »na núž « je 
bojovný prostředek, 
stotou vidíme jen rel 
pouček ; pro celní 
poučky nelllěnné , v 
kem dočasného ho 
dářské struktury státu 
ty jsou příliš složité, 
dllchým, velkorysým 
('hodní politiky vid 
rodních hospodářsk. 

I( onec našeho prv 
] :: Ll - lak le přil'oze 
lwmi doprovázeti 
l()sti v na.~el11 mla 
prvá demžse minis 
jiného) sluší se též 
rozpuštěním pl'vého 
někud 1'l.zMvě hned 
rodní sh1'omáždění 
volebního období o 
podstat-nf: a občanst 
utvoren [Jreludžc, 
l'aison ď etl'e, t. j. 



olonisHce nevzdělan)'ch ploch 

lšt>ní. vynlezují ihned nově 
~ st ustoupit do doby, až země 
situace prúmyslu musí b)"ti 
na ochranu prílmyslu (mezi 
cla nelze vyškrtnout z pro-

slq'Tch mají sledovat stmeleni 
~dování této politiky je britská 

.kdiným spolehliv)Tln odby
~ozhodnouti; ochrana stane se 
lOspodářské politiky, protQ.že 
í bez ochranv domácího trhu 
lašuje, že organisace dělnické 
lce a že brzo pracující třídy 
nu; poznánim hospodářského 
~rálnÍ idee z poloviny 19. stol. 
! poslanec Maxton (radikální 
lill, že politiku svobodného 
íckh třid; konservatiycj chtí 
)Ď imperiální preferencí, libe
::)Vé konkurt>llcl. » Není pochy 
hojnost levné výžiyy , ale pr<:1-
~dyž by neměly peněz na její 
:ekce, zasahující hluboko do 
)Zřešen ani těmito, ani jin:)rmi 

)van~' milosti liberálú, hyl na 
rodní politiku a 29. října 1924 
~tremnÍlnu poválečnému. soci
ll, labour 152, liberálové byli 
nal1dátú. K · veslu se dostá·'v:í. 
ospodářské krise tarifem bylo 
mu řešení star:\rch problémll: 
,odu) , snížení daní, brzdících 
tísně agrikl~1tury. Tento po

řistoupil zatínl na svúj bývalý 
ogram Mac Donaldúv. Ministr 
lědělské veřejnosti k zodpo
fit osevní plochu; iak docíliti 
dy t . .1. zvětšit as o' 10%

) ; jak 
tka a lnlékařstvi. A rolnictvo . 
vládu o vysvětlení, jak země
'ncemi, pokládajíc jiné řešení 
to jen o 10ldém subvencování 
e clům a ZnaČn)Tm subvencím , 
nglická vlád:1 bude se starati, 
c1ůyodú hOSTWdálřsk\Tch i soci
lni sledováliÍ zásady, nech~ti 
mědělst"Í bylo y Anglii , yh\sti 
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liberalismu, opuštčno. To uznáva,H i někdejší přísní liberálové, 
kteří v posledních volbách vedle jiných návrhi'l navrhovali r e
formu nájemních pOměr-LI ve prospěch nájemcú a příděl půdy n e
schopných rolníků schopným . 

Nechci z tohoto historického nástinu činiti širok~Tch závěrů; 
1nnoho pouček z něho vyvozených bylo by podmíněno zvláštnÍIni 
.anglickými poměry, jichž by nebylo lze užíti jinde. Jako bez
večný závěr lze jen říci: Celní politika se řídila až dosud vždy 
spíše ohledy politickými a třídními zájlny, než zásadami b ezpar- 
tijní , potřebám národního hospodářství se přizpúsobující obchod
ní politiky. Liberální spravedlnosti se příčí, aby sQutěživost byla 
založena na špatném postaveni pracujících tříd nebo na špatné 
finanční politice státu; předpokládá do jisté nlír1' rovnost soutěž
ních podmínek, jako lo:gicky z téhož stanoviska odmítá sna hy 
monopolní. A potud jsou dnešni názory liberálními, že cla prohi
biční jsou dnes téměř obecně odmítána. Z toho plyne, že libe
ralism v šil~ím rozsahu než dosud bude vyžadovati značné nivc
lisace hospodářských i .sociálních poměrů ve vedoucích státech 
a neskonale větŠÍ mezinárodní solidarity, stabilisace mezinárorl
ních všeobecných poměrú: otázka hospodálřská nesmí býti tedy 
komplikována mocenskÝlni snahami státú nebo názorem, že zá
polení »na nůž « je životní nutností. Ve clu totiž byl vždy viděn 
bojovný prostředek, kalící lnezistátní styky. S matematickou ji
stotou vidíme jen relativitu, podmÍJlěnost obchodně-politických 
pouček; pro celní politiku nelze dnes stanoviti jako praktické 
poučky nelněnné, věčné »lW(:)vdy «. Celní politika není než doplň
kem dočasného hospodáJřského systému či lépe dočasné hospo
dářské struktury státu uvnitř něho i vzhledpnl k cizině. A pOlněry 
ty jsou pi'"íliš složité, než aby se dnes daly řešiti nějakým jedno
dnchým, velkorysým prostředkem. Tak ve clu co p.ředmětu ob
~hodní politiky vidíme jen dočasnou, pomí jpjící formu nleziná
rodních hospodářských styki'l. 

z P R ~ VY. 
I(onec našeho prvého voleného parlamentu. Máme-li už ve zvy

l i Ll - jak fe přirozeno - uvědomiti si rl s .iist!Ími pietními úva
lwmi doprovázeti každý prvý při pad ně.iaké periodické udá
losti v na.~em mladém životě státním) af už 10 .isou prvé volby, 
prvá demise ministerstva, ražba pru!Ích kouovúch mincí či co 
liného) sll1ší se též zastavili nad událostí nedávných dnů) totiž 
l'ozpuštěnhn pI·véh.o z voleb vy.šlé/lO zákonodárného sboru. Po
někud nzMvě hned na pl'Vý pohled pllsobi, že prvé volené Nú
rodní shromáždění nekončí smrtí přirozenou, t. .i. uplynutím 
volebniho období obou sněmoven. nýbrž rozpuštěnim a to bez 
podstatnf: a občanstvenl pociťované nutnosti. U senátu pak tím 
utvoi;en [JJ'efudic, který .ie s to ode;molltř mu poslední jeho 
l'aison ď étre, t. .i. rozdilné volebni nbdohí od posl. sněmovn~J. 


