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Hovorna. 
(Vrchol literárního vlastenectví.) Zdá se, že dosáhl ho Dr. Ladislav 

V o š t a ve svém spise "Ku problému garancií práva mezinárodního« (1923, 
nákladem vlastním). Tam v seznamu literatury a pramenů uveden jest spis 
Jakéhosi K a n t a, jenž podle autora, zdá se, vyšel vně m e c k é m origi
nálu (horribile dictu l), v překladě fr a n c o u z s k é m takto: »Projet de 
paix perpétuelle, Koenigsberg, 1796), a na stránce 73 uvádí se takto: »E m
m a n u e I K a n t, Projet de paix perpétuelle. Essai philosophique. Traduit 
de l'allemand avec un nouveau supplément de l'auteur, Koenigsberg, 1796, 
chez Frédéric Nicolovius«. A na následující stránce praví se, že dle' tohoto 
Kanta »tous les hommes qui influent les uns sur les autres, doivent avoir 
une constitution civile« atd. atd. 

Před vznikem našeho poválečného literárního vlastenectví bývalo 
zvykem, že ve spisech (habilitační nevyjímajíc) citovala se díla pokud mož
ná v originále. Autoři dělali to už proto, aby se pochlubiti mohli svými 
jazykovými znalostmi, i když snad někdy bez slovníčku z nouze jen titul 
díla dovedli přeslabikovat. Poválečné literární vlastenectví s jeho povšech
nou »ori entaci na západ« způsobilo zde, jak na příkladě , vidět, obrat a to i 
v takových případech, kde možno směle vsaditi sto proti jedné, že autoru 
byl originál jazykově přístupnější než překlad, a zdesateronásobit sázku, 
že totéž bude platit o 99% čtenářů spisu cituiícího autora. Zároveň je na 
tomto instruktivním příkladě vidět, jak si asi domácí vlastenci představují 
orientaci naší vědy »na západ« a jakými prostředky ji chtějí uskutečnit. Je 
štěstí, že Francouzi ani zdaleka tak neovládají čeŠtinu, jako my francouz
kou řeč a že tedy ve svých vědeckých spisech celé to naše »přeorientová
ní« i s celou naší literaturou prostě ignorují, poněvadž by jinak nehorázný 
výsměch byl neodvratný. *) 

Ostatně i kdyby nebylo informativní předmluvy k Voštově spisu, 
která vysvětluje , proč pro autora jsou určitá díla, jinak českému písemni
ctví přece jen bližší než francouzské překlady německých spisovatelů , na 
»indexu«, vznikl by pro čtenáře pocit jakési tajuplné spojitosti mezi domá
cími autory, hájícími okázale »orientaci na západ« a těmi, kteří ujímají se 
»bohatě vyvinutého moderního života« proti »středověké scholastice« a 
obou těchto skupin s oním proslulým anonymním kritikem mé "Soustavy 
československého právastátního«, o němž stala se ZllTIínka . na str. 213, 
VI. ročníku. Společnou vlastností jejjch zdá se býti silné" specIficky ju r i-
s t i c k é nadání, jak spisy jejich sdostatek dokazuíí. ' . W . 

.Literatura. 
L ~ o l~ D ~ g u i t·, děkan ptávnickéfakulty v Borďeau~: Svrcho~anost 

a svobod,a (přeložil Dr: Karel Novák a Jim ;Marhan):, Praha, 1934, 182 str . 

") 'piokrajní, případ: že 'by se ' našel Čtenář ~p isu . V.ošÍova, kter~ ne~ 
ovládá . plY11l1ě frančtinu, ,prozrazuji, že . traktaťKa,nt\ly' »Projet d~ paix per
pétuelle. Essay philosophique« vyšel ; dokohce{" ý' překladu nám přibližně 
stejně přístupném jako fr ancouzský, totiž čes k é m (Kypr, Parduhic.e). 
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Kniha obsahuje třináct přednášek, které prof. Duguit proslovil v zimě 
roku 1920/21 na universitě v Novém Yorku. Překlad je velmi záslužným či
nem Spolku československých právníků »Všehrd«, poněvadž dovoluje i těm, 
kteří neovládají sdostatek francouzskou řeč, vniknouti do způsobu myšlení 
známého francouzského státovědce . Výklady jeho nejsou arciť jur i s t i
c k é v obvyklém slova smyslu , nýbrž všeobecným thematem jejich jest 
podle vlastních slov autorových »studie o politických a společenských ná
zorech ve Francii od roku 1789«. To plyne již z titulů jednotlivých před
nášek. Autor pojednává na př . o tom, »co jest národ« a »které společenské 
skupiny možno dnes pokládati za národYi<, zmiňuj e se o ri!zném pojetí státu 
u Němci! a Francouzi!, z nichž první chápají stát jako moc, tito jako n á
rod, dodávaje, že den 11. listopadu 1918 znamenal vítězs tví státu-národa 
nad státem-moci. Kritisuj e pojetí »svrchovanosti «, jak vzniklo roku 1789 
(»Svrchovanost jest vme, jež má povahu pouze sobě vlas tní , že nemi!že 
nikdy býti omezována než sebou samou«; str. 79), a prohlašuje podobné 
formulace za »formálně metafysické« (?), ve kterých, ať jsou jakkoli lo
gické (?) , není atomu positivní skutečnosti (?) . Nevím, co by v nich bylo 
»formáln ě metafysického«, :lle vím, že nejsou logické; co míní Duguit obra
tem »positivní skutečnost« pak nerozumím. Jaký jest správný pojem svr
chovanosti, autor nám v lastně neříká, a prohlašuj e pouze, že státem jest 
svrchovaný národ s organisovanou v ládou, či lépe národní svrchovanost 
vládou uskutečňovaná. Správně (ovšem ne nově, poněvadž věc je již 
známa) podotýká, že problém základi! práva mezinárodníh o je neřešitelný, 
podrží-li se pojem svrchovanosti (str. 101), poněvadž p r a v é mezinárodní 
p r á v o jest myslitelem jen tehdy, když představujeme si stát (= vnitro
státní právní řád) podřízený vyššímu celku (= mezinárodnímu právnímu 
řádu nebo státu světovému či »nadstátu «), jak jsem k tomu i sám ve svých 
spisech poukázal. 

Pro normativního theoretika je zajímavo, že Duguit, an iž by arciť 
svou thesi něj ak noeticky a methodologicky odi!vodňoval, staví v popředí 
pojem p o v i n n o s t i na rozdíl od pojmu p r á va (oprávnění). Srovn. na 
př. str. 119: »Společnost národi! nebude moci ji stě dosáhnouti úplně svého 
cíle, nebude-li, neříkám odstraněno - mám obavu, že toho dlouho nebude 
možno dosíci, - avšak aspoň do pozadí odloženo toto úmorné pojetí 
sv rchovanosti a v popředí vyzdvižen nikoli pojem svrchovaného práva, ný
brž pojem povinnosti, kterou mají vlády i národové, aby nerušili míru a 
měli v úctě národní a územní samosprávu národů jin}'ch«, Nebo na str. 131: 
»Co jest solidaristické pojetí svobody? Shrnuji je v jedinou větu : svoboda 
není již právem, nýbrž povinností«. A na str. 133 cituje velmi zajímavé mí
sto z Aug, Com t e a (Sys teme de politique positive) : »V positivním (?) 
státě, který nepřipouští nadpřirozeného titulu, idea p r á v a neodvolatelně 
lTIizí; každý má p o v i n n o s t i a to vi!či všem; nikdo však nemá práva 
ve vlastním slova smyslu. Jinými slovy, nikdo nemá jiných práv nežli : 
stále konati svou p o v i n n o s t «. Duguit se svou »realistickou methodou «, 
které jest »metafysickým názorem každý názor obsahující tvrzení, které 
není zaručeno přímým seznán ím Stllo s lů « (str. 128) a která jeví se - zcela 
po vzoru 'panující nauky německé - jakousi prapodivnou smíšeninou kau
sálně-normativně-politicko-sociologicko-psychologickou, je arciť dalek toho, 
aby mohl dokázat, proč právě jeho pojetí centrálního významu »povinnosti« 
je t h e o ret i c k y sp·rávné. Nepokouší se o to ani, jelikož by asi musel 
doznati, že i jeho pojetí jest podle jeho vlastního výměru »metafysické« (a 
ne realistické) , poněvadž jeho tvrzení o povinnosti sotva jest možno »za
ručiti pří mým s e zná ním s m ys I ů « ! Realistickou methodou velmi 
těžko bylo by dále na př. dokázati, že »člověk má povinnosti dříve nežli 
práva« (str. 141). 

Své přednášky zakOnčuje autor velmi zajímavými vývody o svobodě 
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spolčavání a syndikalismu, jakož i o organisaci moderníhO' státu a asobní 
svobadě. -

Prohlásil-li jsem vydání českého překladu Duguitova spisku za velmi 
záslužný čin , nemohu tatéž tvrditi o úvadu , jímž české vydání opatřil 
Antanín tl o b z a, profesar mezinárodního práva. Tam tvrdí se tatiž, že 
,; právní dogmatika u nás více než jinde vězí stále ještě v poutech středo
věké sch olastiky, naprasta nepladné pro bahatě rozvinutý život maderní 
spalečnos ti , a že potřebný karektiv může pasky tnouti jen saciologie a že 
jest li tov ati , že naše právnické fakulty se dasud nepostaraly o pravidelné 
přednášky a tomto vědním ubaru, jenž jest i dnes pro nauku právní nepo
strádateln ým, a že nám Duguitova »Svrchovanost a svaboda« ukazuje Uži
tečnas t r e a I i s ti c k é met had y v právní vědě - methady, které prý 
náleží budoucnost«. Mám dajem, že jsem již v naší literatuře někde o této 
»scholastice « a zejména o poukazu na »b a h a t ě ľ o z v i n ut Ý ž i v o t« 
(který někdy jest též »p r a udí c í«) četl , a že tento paukaz jest pro od
půrce normativní th eorie stejně nepostrádatelným, jako sociolagické před
nášky ,pro nauku právní, paněvadž jest nejhraznější zbraní proti ní. Jakmile 
někdO' , doufaje pevně v prostoduchost čtenářů , přijde s tímto »bahatě roz
v inutým « či »proudícím životem « (němečtí právní sociologavé říkaií v po
dobných sitůacích »pulsierendes Leben«) , je veta po celé narmativní theo
rii. Jím zabíjí se jaksi jednou ranou nebo snadno a rychle bez nejmenší 
námah y se strany útočn i ka nejen celá středověká scholastika (která snad 
z nauze stačila . pro dř ívější , méně bohatě razvinutý živat, kde nebylo ani 
autamobilů ani létadel s příslušným leteckým právem), nýbrž i navá idea
lis'tická fila safie a celá methodologie vůbec . Jací hlupáci byli někdejší od
půrci Kantovi, že v patu tváře a přec marně snažili se jehO' učení (a učení 
jeho předchůdce Platana) vyvrátiti , když přece stačila jediná rána »prou
dícím životem«, který snad již za života Kantava (j když ne Platona) byl 
dostatečně »bohatě rozvintlt «, aby učinil v Šelikou methadalogii neplodnou! 

Ctenářům českého překladu Duguitova spisku, pokud maií jen poně
kud jasnější představu a tam, co je ta »schalastika«, »methoda« a »meta
fysika«, budiž proto řečeno toto: Spisek ten jest sauborem velice pěkně a 
pl y nně psaných e s s a y ů . Ze by v nich však obsaženo bylo nějaké nové 
vědecké zjevení, ° němž české písemnictví právnické, úpící pode jhem 
německé scholastiky, by dosud nic nevědělo, jest tvrzení nehorázné a -
vzhledem k adrese, které svědčí - přímo trestuhodné. Nemá-li někdo chuti 
k právní vědě, nelze sice proti tomu nic namítati; ale vydávati proto disci
pliny zcela jiné za ni, jest počínání stejně směšné, jako kdyby někdo, jsa 
na neštěstí vyučeným mathematikem, pěstoval botanikll, domnívaje se, že 
je to nějaká nová mathematika, .která u srovnání se starou je nejen mo-
dernější, nýbrž i lehčí disciplin au. Weyr. 

Dr. Josef W a I t e r: »Doložka nejvyšších výhod v našich obchod
nieh smlouvách, zejména. co do dovozu, vývozu a průvozu zboží«, Praha, 
1923, 30 str. (Nákladem ústředny čs. abchodních a živnostetlsk~'ch komor.) 

Schriiten des Instituts lilr Arbeitsrecht an der UniversiUit Leřpzig, 
herausgegeben Von praf. Dr. Erwin J a CO' b i. 

Svazek první: Rudolf Fiilling, Die Pflicht zur Beschiifti
g u n g S c h w erb es cha di g t e r nach dem Gesetz v'om 6. April 1920, 
Lipsko 1923, stran 119. 

Svazek druhý: Walter Wau.er, Die wirtschaftlichen 
Selbstverwaltungskorper, Lipsko 1923, stran 100. 

Svazek třetí: Lutz Richter, Arbeitsrecht als Rechts-
b e g rif f, Lipsko 1923, stran 26. 

V raku 192'1 byl zřízen tia univ,ersitě lipské péčí proL J a c o b i ho 
zvláštní ústav prO' vědecké pěstování práv,a pracovního. Přítomná sbírka 
má sloužiti uV'eřejňování 'nei!epŠích spisů, které vzejďóu z prací ú~tavtiích . 
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Dosud vyšly tři monografie. Prvá jest dogmatickým v'ýkladem ně
kterých předpisů zákona o z a m ě s t n á n í těž ký c h po o š k o Z,e n c ů 
(ze dne 6. dubna 1920, ř. z. str. 458), a'to pouze těch předpisů, které jednají 
o povinnosti zaměstnavatelů poskytnouti práci ,osobám těžce poškozeným 
ve službě vojenské nebo následkem úrazu. Těžkými poškozenci rozumí 
zákon jednak osoby, jichž výdělková schopnost zmenšena jest nejméně 
'0 polov,inu, jednak osoby, které třeba lehčeji poškozeny, ze zvláštních dli
vodů na roveň jsou postaveny poškozencům těžkým. 

Ve stručném ú vod ě podává spisovatel dějiny zákona a obecnou 
charakteristiku zaměstnavatelov'Ých povinností. Vidí v nioh v'eřejnébře
meno ve smyslu panující nauky správního, práv'a. 

V hlavě p r v é vykládá příslušné základní pojmy (zaměstnavatel, 
zaměstnanec, těžký poškozenec »p.Jného« a »neúplného« práva), v hlavě 
dr II h é zabývá se ro-zborem zaměstnavatelovy povinnosti poskytnouti 
práci těžkým poškozencům. ' 

Zákon kombinuje při zaměstnávání těžkých poškozenců dVla způsoby: 
s o u s t a v u p o h y b I i vou, podle níž určitý druh míst anebo všechna 
místa vIhodná pro invali'dy obsazovati jest předem inv,alidy, a s o u s t a v u 
pe v n ,o u, podle níž v:yhraženo jest těžkým poškozencům určité pro-cento 
míst v závodě, a ukládá zaměstnavateli řadu povinností: musí h:ásiti u
prázdněná místa určená pro invalidy a ponechati je neobsazená do určité 
doby, musí .přijmouti do práce vhodné poškozence, skutečně je zaměstnávati 
a platiti, jest vázán na určitou výpovědní lhůtu a omezen v práv;u volné 
výpov,ědi, jest povinen proV'oz tak zaříditi, aby zaii'Stilo se trv:alé zaměst
nání co největšího počtu invalidů a pod. 

Prov.áděním zákona pověřeny jsou jednak úřady s·právní, jednak s,ou
dy. K prvým náleží říšský ministr práce, říšský Výbor pro péči ,o válečné 
poškozence, hlav'nÍ úřady pro péči o válečné poškozence v jednotlivých 
zemích se svými poradními sbory a pomocnými orgány, a okresní 
i místní úřady pro péči o válečné poškozence se sbory poradními'. K druhým 
patří okresní paritní rozhodčí vlýbor a živnostenské a kupecké soudy. Nej
širší obor působnosti přikázán jest hlavním zemským úřadům. Ř.ízeni 
trestní proti zaměstnavatelům provádějí zvláštní rozhodčí výbory (trestem 
jest pokuta.) , řízení trestní proti zaměstnancům se sílené poradní sbory 
hlavních zemských úřadů (trestem je dočasné vyloučení z výhod zákona): 

V zá,věru své práce podává spiso:vatel několik námětů pro budoucí 
úpravu péče o těžké poškozence. Poněvadž platný zákon o zaměstnání těž
kých p,oškozenců vztahuje se na dvě zcela různé kategorie těžkých po
škozenců, totiž invalidy válečné a úrazo.vé, nawhuje f ii II ing, aby 
jeho výho.dy přiměřeně byly rozšiřovány i na iiné osoby tělesně nezdatné 
(mrzáky od narození, invalidy práce vůbec a pod.). Dále bude nutno zdoko
naliti službu zpravodajskou za účelem přesné evidence míst vhodných 
pro poškozence, rozmnožiti početplO'vinných míst, zejména VI podnicích 
veřejnýoh a závodech, které s malým personálem docilují velkých obratli, 
reformo'vati trestní řízení proti zarri,ěstnavatelům a m. j. 

Ze spr'!cování spisu jest patrno, že sleduje . dvb.jí c.d. praktický 
i teoretický. Spisovatel, v oboru péče o válečné pO'škozence činný, chce 
předem soustavině vyložiti určité předpisy positivního zákona se z,řetelern , 
na praktické použití iich a řešiti při tom některé sporné otázky výkladu. 
Proto věnuje plné dvě třetiny svého spisu způsobu, jímž provádí se po
vinnost zaměstlJáv'ati těžké poškozen ce a ' z toho zase téměř polovinu ítřed- . 
nímu řízení. Mimo to však chce obrátiti pvzornost temiena tento zákon 
vůbec, poněvaqž při nevelkém rozsahu ' řeší řa:dupr'Oblémů moderního pra
covního prava. Nebo! zákon tento jednak sám z dosav:adriího pracovního 
prává rnnohémuse , naučH, ,, jednak zase bude v mnbhém směru potičenÍm 
pro mlaqou dbsu.d vě.du pracovního p'ťáv:a , ' praktioky pmváděn odbornými, 
dO'kona.'levYz;brojeQýmiúřady, za,' spolupráce s.polečenských · kruhú jím 

. dotčenY-ch. 'Proto' 'všímá si spisovatel bedlivě v'šech I?říslušných otázek 
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praoov~1ěpráv'Dích, Ze]mena O'tázky po prá \Cn í povaze zaměstnav:atelových 
povinnO'stí, právu na zaměstnání, mzdě, výpovědi a j. TytO' partie F ti I
I ing o v a spisu mohou zajímati i toho', kdo by nemínil zabýVati se zvláště 
studiem cizozemského pr.acovlního' práva. 

A pm soustavné vybudování nedávno O'samostatněné pdvní disci
pliny vyp,lýv:á ze spisu důležitý poznatek. Výklad o zarrněstnání těžkých 
poškozellců a speciálních předpisů o povinnosti zaměstnáViati je. náleží 
dvěma, do jisté míry samostatným, právním odvětvím . Patří iednak do t. 
zv. sociální správy, jednak do vlastního pracovníhO' práva. sem arci jen 
pod titul opatření práce, péče o zaměstnané. Práce F ti II in g o v a ukazuje, 
že v positívním právu není p·řesné hranice pro obor pracovního práva, dnes 
osamostatněnéhO', a že jest Ú'tázkou vědecké systematiky. kterou positivně 
právní látku bude zařaditi do tohoto vědění obmu. Mám zato" žepra
cOVllí právo musí reklamo'vati pro sebe tuto a v,šechny podobné otázky, 
poněvadž své samostatné bytí odůvodňuje mezi jiným též v nit ř n í s o u
v i s los t í předpisů rozptýlených dosud v celé řadě zákonů. Tato vnitřní 
souvislost příslušných právních předpisů je dána jednotným hlediskem a 
jednotnou jejich směrnicí: pracovní právo - pojato sociologicky - kst 
souhrn předpisů na ochranu všech, kdož námezdně pracují v cizích služ
bách, ať jde při tom o přímé vztahy k zaměstnavateli na základě pracovní 
smlouvy anebo o výkon práce jako živatní povalání. 

Druhý svazek sbírky .obsahuJe Wa: li e r a Vi u prácJ o. s a m o
spr á v n Ý ch těl e sec h h a s p' O' dá ř s ký ch. Není mně sice známO', 
jak zakladatel lipského ústavu prO' právO' p'racavní vYmezuje pajem tahoto 
právníhoabaru, avšak z třetího svazku recensO'vané sbírky (Richter: 
»Arbeitsrecht als Reohtsbegriff«) nelze sauditi, že by razsah pa'jmu byl fO'r
mulováll' tak š.iroce, aby bez hámitek O'důvodni! zařadění spisu W a u e
rova. Spisovateli jde p,ředem o určení pojmu haspO'dářské samosprávy a 
samosp'ráV'ných haspodářských těles, po druhé o nástin jejich .organisace. 
S pracO'vním právem souvisí terna práce W a tl e r o v y jen velmi vzdá
leně, pokud tatiž jde a pavolávání zaměstnavatelů a zaměstnanců do samo
správných hosp'odářských těles ja~o zástupců zájlffiov!ých skupin výra-by, 
aběhu a spatřeby. 

Stručný 'absah spisu je tento.: Zákanadárce paválečné daby užívá 
na různých místech výrazu »hospadářská samaspráva« i »hO'sp,adářské 
samospráVlIlé tělesa «, nepodává vŠak nikde jejich definice. Spis,ovatel chce 
aba pO'jmy urči ti i n d u k t i v ním p o s t up e m, který bez bližšíhO' adů~ 
vodnění p,okládá za jedině vhodný (str. 20'). Míní prozkaumati všechny' ar
g,anisace těch hospodářských oborů, které jsau výtvarem ho'spodářské sa
mosprávy a zjistiti, ca mají spO'lečného. Spalečné vlastnasti těchtO' organi
sací mohau tkvíti buď ve vnější právní farmě, buď v'e vnitřním složení, buď 
v O'pTávllěních mganisace. TytO' spalečné vrlastn.osti budau p'odle autarova 
mínění pajmovými znaky haspadářské samospráv:y. 

Předmětem svého zkO'umání činí spisovatel any hasPodářské kam
plexy, které p·ositivní (německé) práva buď upravuje ve formě samaspráv
ného spalečenského hospadaření, aIJebo výslo'vně označuje za orgány l:J1)
spodářské samasprávy či dakance za samasprávná hasp,adářská tělesa, 
anebO' konečně ty, které svým vybudaváním a činností zapadaií do rámce 
hospodářské samO'správy. Takovými hospadářskými kamplexy jsou: hospo
daření uhlím, draselnými salemi, elektřinau, železem, dehtem. kvselinau sí
rovou, kakaem, textiliem[ a kO'ntrola zahraničníhO' obchadu. Razebrav pa
dwbně organisaCi těchto hospodářských ·aba'rů na základě lJositivněpráv~ 
ních předpisů, dachází spisovatel k závěru, že právnická prajevná forma 
jednotlivých útvarů haspodářské samasp'rávy je zcela nestejná. že práv
nicky nemají ničehO' ·spo,lečnéha a že nelze jich zařaditi pad jederr a týž 
právní pojem. Užf.vá-li se p.řes ta k saubarnému označení t.ěchtO' p,rávnioky 
různých hospodářských oborů jednotnéhO' názvu » hasP'odářská! sama
správa«, děje se tak jen pwto, že všemi praniká stejný iákladní princip. 
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Je to princip politický, v,zniklý j.ako reakce proti státnímu válečnému -ho
spodářství a zní: oproštění od všelikého byrokratického v!livu na vedeni 
hospodářství. Výrazem »hospodářská! samospráva« označuje se tedy jen 
určitá s o u s t a v a p o I i ti c k á. Avšak v této politické soustavě jS01.l 
jisté zjevy, které došly svého výrazu v trvalých institucích právních, a ty 
nutno zachytitip r á v nic k y: to isou samosprávná tělesa ho·spodářská, 
jimž svěřeno jest řízení určitých hosp'Ůdářských oborů. 

Právnický pojem l1'ŮsPodářskych těles samosprávných Vyvozuje 
autor zase indukcí z positivního práva a dospívá k této obšírné definici: 
»Der wirtschaftliche Selbstverwaltungskorper ist Trager fach1ich begrenz
ter offentlicher Verwaltung als offentlichrechtliche, mit Rechtsperson1ich
keit ausgestattete Vertretervereinigung der an der Wirtschaftsregelung 
beteiligten .Kreise unter parWitischer tIinzuziehung v'on Arheitgebern und 
Arbeitnehmern, dem Staat untergeordnet und eingegliedert und doch ihm 
gegeniiber bei Ausiibung seiner Tatigkeit selbstandig«. . 

Od swmosprávných těles obecné samosp'rávy liší se samospráWlá 
tělesa hospodářská v mnohých směrech: pTá vní osobno,st, proPůjčená tělesu, 
může se objevovati v nev'yvinuté f.oTmě, těleso musí bý,ti vybudováno' jako 
sv,az zástupců oněch kruhů, jichž týká se úprava ho,spodaření, musí sklá- ' 
dati se ze zaměstnavatelů a zaměstnanců · těchto hospodářských oborů, 
p'řibraných podle zásady parity, musí míti odbor.ově \T3Jmez·ený okruh 
správy, jíž výlučně s].ou-žL Od samosprávných sv,azů zájmo.v!ých. které zná 
již starší právo, liší se samosprávná tělesa svou kompetencí : ony zastupují 
pouze odborové zájmy v určitém okrsku a po'radním hlasem podporují sprá
vu státní, tato. však vykonávají samostatně jistou čás,t správ'Y veřejné, 
řídíce odborově vymezené odvětv[ hosp'Ůdářské. 

Samosprávná hospodářská tělesa tvoří se tak, že do nich povolá
vají se zástupcovéhospodářských kruhů, na ' něž se vztahuje kompetence 
tělesa, tedy zástupcové výroby,spoiřeby, po případě obchodu. Zástupcové 
p'ov'Ůlávaií se buď volbou nebo. jmertO'váním, jež prováděií uvedené zájmové 
skupiny nebo rozličné státní úřady buď zcela dle své úvahy nebo po ná
vrhu či jen přání rozmanitých korporací. Pro povolávání členů tělesa platí 
zásada parity mezi jednotiiVými zájmovými skupinami, uvnitř jich parita 
mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, ač v jednotlivostech jsou tu dosti značné 
úchylky. Vnitřní organisace těles je v jednotlivých případech velmi různá; 
v,ždy však vykazuje těleso valnou hromadu nebo rozličné v'yvolené vý
bory jako orgán nOTmotV'orný, výbory anebo jednotlivce (předsedu, důc 
věrníka, jednatele) jako orgán dozorčí a výkonný. 

Menšinám v hlavních orgánech některých těles poskytuje se ochrana 
státní správou, její rozsah jest v jednotlivých případech upraven různě. 
Kolegiálně složené orgány hospodářských samosprávných těles jsou úřady 
v techn. slova smyslu, jako na př. městská rada, orgán obce, je úřadem . 
Proto jsou listiny vydané těmito orgány v rámci jejich úřední kompetence 
listinariů veřejnými, pwto přísluší orgánům těmto zvýšená .ochrana trestní 
jako jiným úřadům. Poněvadž swmosprávná hospodářská tělesa mají »sub
jektivní veřejné ,právo na samostatný. na státu nezávislý výkon svých 
funkcí«, je stát ve svém vlivu na ně .omezen pouze na »negativní právo 
dozoru«. Zákonné předpisy upravují to.tO' právo. a jeho »součá1stky« u růz
ných těles rozmanitým způsobem; sem náleží na př . právo vysílati úřední 
zástupce k zasedáním některých orgánů, právo v:ýtky, odporu a pod. 
Samo.statriost hospodářských těles samosprávných vůči státu Ie vybudována 
neobyčejně důkladně , nedovolujíc ani srovnání s neodvislO'stí sa:mo'správ
ných těles obecné samosprávy, zvláště samospráv,y místní.-· 

Ke kritice spisu postačí někO'lik zásadních poznámek: Pojem »110-
spodářské samo.správ1y« a »hospodářského samo'sPTávného tělesa« nedá se 
definovati na podkladě předpisů určitého positivního práva, tedy vůhec ne 
postupem indukčním. Touto cestou lze ziistiti jen, co oním označením vy
rozumívali redaktoři toho či onoho zákona, nelze však ' dojíti k pojmové 
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definici platné obecně, vůči každému zákonu a každému právnímu řádu. 
Obecná platnost definice je vyloučena už proto, že spisov,atel obmezuje 
svou indukci na právo německé, ač toto není jediným, v němž vyskytuje 
se zjev hospodářské samosprávy. Spisovatelův postup jest analogií pra
co.vní metody věd přírodních. Ubírá se vyšlap'anou cestou velké v.ětšiny 
dnešních indukčních právních teoretiků, avšak je tak upřímný, že svou 
nesamostatnost ospravedlňuje »laudatione auctoris«, p'oukazem (str. 20., 
pozn. 1.) na »v'zorné pojednání« Paula O i es e c ke, Wirtscbaftliche Selbst
verwaltung als juristischer Begriff (R.eoht u. Wirtschaft 1921. str. 245). 
Mimo to pohybuje se spisovatel v jakémsi začaro,vaném kruhu; chce vy
Vloditi uvedené pOjmy z positivního právíního řádu, tudíž neznaje jich pře
dem, ale za předmět - svého zkoumání vybírá předem právě jen ty or
ganisace, které se jeví výtvorem hospodářské samosprávy, dokonce ta
kové, »které svým Y'ybudováním a činností zdají se zapadati do rámce 
ho.Spodářské samospráv,y« (str. 21). , 

Pouhýmopa~o'váním tradiční nauky jest dále, pouka:zuje-li autoť 
s důrazem na samostatnost hospodářských samosprávných těles vůči státu 
(str. 78) v,e směru správním, soudnickém a do určité míry i normo-tvorném 
(str. 9'3- 95), a mluví-li <O »subjektivním veřejném právu těles na samo
statný na státu nezávislý vYkon . sv,ých funkcí« a »0. negativním právu 
státního dozoru« (str. 80, 81, 8'3, 9'3, 96). TaktopoHmána zůstává hospo
dářská s.a:mosp'rá va i hospodářské samosprávné těleso' p ,o j m' e ID p o I i
ti c kým, zcela tak jako, dosavad trado,vaný pojem autonomie a samo-
správy ,obecné. ' 

Spisovatel nedosáhl tedy, jak vidno, svého cíle, jímž vYtkl si (str. 
'3 a 20) p r á v, nic k é poj e t í samosprávného tělesa hospodářského_ 
Zdařilejší jsou dogmatické partie jeho. spisu, které ostatně zauiímají plné 
čtyři pětiny knihy. Arci však nemají tyto, stati onoho. obecnéhO' významu, 
jaký by měla logicky provedená konstrukce pojmová, zajímajíce pouze 
tO'ho, kdo by se podrobněji chtěl obírati studiem německého po'vál ečného. 
práva ll'Ospodářského, 

V třetím svazku sbírky uveřejňuje R. i ch t e r studii o po' j,m II 

p r a c o v n í hop r á v a. 
Práce jest předmětem zvláštní právní úpravy. To platí de lege 

lata i de lege ferenda' a jest již uznáno i te'oreticky vlytvořením a o,samo
statněním právního oboru »praco'vního. práva«. Pojmové zpaky tohO<to, věd
ního oboru nebyly "šak dosud vědecky dostatečně zjištěny, nebo'! bylo 
nutno obsáhlou látku ovládnouti předem intuitivně. Proto chce spisO'vatel 
v této práci v,ymeziti nejprve po'jem praco,vního, práva, po té stanoviti jeho 
obsah a pokusiti se o umístění pracovního práva v soustaViě právní vědy. 
Pojem praco.vního p'ráva lze podle jeho mínění právnicky ospravedlniti 
důvody povahy vnitřní: spočíváf zvláštnost a vědecká souvislost všech 
předpisů, které právní řád dává pro živnostenské zaměstnance, kupe ck ~ 
pomocníky, námořníky a příslušníky mnohých · jinýoh . pO'Vlolání, v jejich 
z v I á š t n í s k u t k O' v é pod s t a t ě , charakteri'SO'vané společným' zna
kem, p r a c L Po,jem prawvního práva jest p'ráVině odův.odněn zvláštností 
sku1kO'vé podstaty práce, a tato skutková po-dstata, k níž právní řád ve 
s:vém učlenění dostatečně nepřihlíží, jest podle názoru spisovatelova s to, 
aby tvořila obecné rozlišo,vad hledisko. 

Již fysika, do které po,jem práce p'ředem náleží, poučuje právníka, 
že práce nemá samostatného hytí, že nelze ji odloučiti od síly, která ji 
vykonává, a hmoty, na níž se koná, že záleží v pro,yádění jistých změn 
na této. hmotě a pro'to, vázána jest na určitý čas . Z toho plyne, že ani 
právnicky nelze prácř pOjímati jako věc, ani jako právll1í jednání, jednou 
se vyskytující, uskutečnitelné v jediném okamžiku. K této zvláštní povaze 
práce nep,řihlíží dnešní p'rávní řád, jenž v; podstatě upravuje jen právní 
obchod s věcmi a nehmotnými statky, myšlenými jako předměť práv, a 
zná jen klidné stavy nebo jednou se naskytuiící v sobě uzavřená jednání: 
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a již z toho plyne metodická nutno'st nového samostatného praco'Vl1(ho 
práva. 

Veškeru práci ve' smyslu fysikálním nelze však zahrnouti do pra
covního práva. Právního významu nabývá práce, jen zachycuje-li právní 
řád obě složky práce fysikální, to,tiž pracovní sílu i p'ředmět práce, má-li 
předrnět práce i její zřídlo" nositel praoovní síly, činn.ou nebO' trpnou účast 
v právním pospo,jÍ. Z předmětů práce nutno arci vyloučiti ty, které právní 
řád zajímaií teprve po výkonu p'ráce na nich, k nimž pdvlI1í řád př.ihlíŽí 
jen jako k výsledkům práce. V tomto, směru podržU!je i pr,o pracovní právo 
svůj původní a přiro,zený význam staTé rozlišo,vání mezi looca.tio conductio 
operis a O'perarum: smlouva o- dílo ,nepatří dO' pracovního práva, pon.ěvadž 
jejím předmětern jest v,ýsledek, jenž má se přiv:oditi praci. nikoli sama 
práce přivodivší tento výsledek. Ze subjektů praco,vního 'P'focesu, z no
sitelů pracovní síly, nutno zase vyloučiti ty, které jsou pouhým p'ředmětem 
práv . .r e-li n'ositel pracO'vní síly předmětem práv (stroj, zvíře, otrOk), jest 
jeho pracovní síla podrobena těmto právům. Práce věci sdílí práv
ní osud věci samé, pán věci jest pánem její praoO'vní síly, a také tento 
poměr ne~ří do pracov,ního práva. Pro tentO' p'rávní obor jest v,ýznam
nou pouze p r á cel i d s k á, a to jen práce konaná mimo vlastní sféru 
prá,"ní, p,oněvadž taková práce pfivádí člověka dO' jisté odv.isl'osti od člo
věka j.iného a dO'týká se' samé osobnosti ve smyslu právním, vybudo,vané 

. na předpokladu svobodné vůle a sebeurčení. Tato odvislost musí však VIY
plývati ze samotného právního poměru; proto vyloučiti jest ještě práci 
konanou na základě odvislosti dané již před poměrem praco'vním a bez 
zřetele naň: práci dHěte v p,oměru k ma,jiteli otco'vské moci, práci člena 
v poměru ke spolku, poddaného v, poměru ke státu. Poněvladž tedy každý 
prá,"ní poměr směřující ke konání práce způsO'huje závislost pracuiícího 
na praco'vním procesu a tím i záVlislost na 'oprávněném jakO' pánu pracov
ního předmětu, rielze skutko'vou po'dstatu prawvního poměru upraviti jen 
předpisy o plnění, nýbrž nutno současně zachytiti onu s prací spojenou 
osobní odv,islost pracujícího normarrni ooSobně právními. Tuto dv:ojitou ú
pravu vyžaduje mimo to i ho,spodářská závislost pracujícího na vlastníkovi 
pracovního předmětu. Právní poměr pracovní vystupuje totiž ponejvíce 
(ač ne vždy) jako jedna část dVIO'jstranného právního jednání. jímž i,est 
výkon práce za úplatu. Ten, kdo pdci chce konati, jest pravidelně z ho
spodářských důvodů odkázán na práci jako jediný zdro~ své ,obživy a za~ 
vazuje se k práci jen pro úplatu, jíž má s,e mu dostati. Pro'to' jest uzavřeni 
pracovní smlouvy pro něho zpravlidla naléhavě nutné, a tato nutnost způ
sO'buje, že obsah pracovní smlouvly vyzní mnohdy v neprospěch pracují
cího. Pro pracovní právo nemá sice zásadního významu ani úplata, ani 
důvody hospodářSké. Avšak vzhledem k vlivům, jimiž práce p-ůsobí na 
IQosO'bno'st pracujícího', má obé nemalou diUežitO's,t. Vzájemné plnění zaměst
navatelovo potud,' že nesmí býti tak nepatrné, aby nestačilO' k obnově 
pracovní síly zaměstnancO'vy, hospodářské důvody potud, že zaměstnanec 
jest hospodářsky závislý na výtěžku své práce a tím na vlastníku praoo,v
ního předmětu. Oboustrannost pracovního poměru a nutnost vejíti vleň, zvy
šují jen potřebu zvl'áštní právní ochrany, kterou vyv10'lává již práce sama 
o sobě plro své účinky osobněprá:vní. 

Popsav takto skutko-vou podstatu p,ráce ve smyslu práV1ním, přistu
puje spisovatel ke kritice dosavadních výměrů pracovního práva. Odmítá 
výměr Pot t ho ff ů v »pracovní právO' je právem práce« jako, tautolo,gií 
ničeho neVlyjadřující. Nesouhlasí s definicí S i n z h e i rn e r o v () u »praCDV
ní práVlo jest právem os'ob pracujících«, protoie [mdle ní hylo by pracovní 
prá,"o jen sO'uhrnem celé řady speciálních práv platných pro zaměstnance 
nejrůznějších kategorií , a nemělo by spO'jitosti »vnitřní«. Staví se proti 
výměrům spisO'vatelů, kteří chtějí pracovní právo vystihnouti »o-dvislo,stí 
práce«, ll.oněvadž hospodářská odvis.lost muže míti vyznam pm utvo,ření 
právního pO'jmu, jen je-Ii součástí skutkové pods.taty vyšetřnvaných práv-
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nich pomeru, a odvislo,st právní - jež vskutku má zásadní význam 'pro 
pracovní práV!o - jest pouze specifickým právním účinkem práce konané 
mimo vlastní sféru právní. Neuznává definici li o e ni g e r '0 v u. jenž do 
prac.ovníbo práva chce zařaditi jen předpisy o práci charakteriso,vané zna
kem, že »práce pro cizího jest mčena«, poněvadž tento znak hodí se jen 
na soukrOmoprávní úpravu pracorvního poměrU', a také tam stanoví jen 
hranici , nevystihuje však podstaty pracovního práva. Odmítá pojetí K a
.s k e lov, o a jeho ' stoupenců, že pracovní právo, jest právem »určitých 
společenských tříd ochrany potřebných, jež vzniklo z určitých důvodů, 
daných hospodářským vývojem posledního století«, poněvadž tento výměr 
jest historický a sociálně politický, nikoliV! právnický, a zase tříští pra
covní práv'0 na ř,adu speciálních práv platných pw, zaměstnance nejrůz
nějšího druhu. 

Po těchto kritických poznámkách tvoří sp-isov:atel svůj pojem pra
covního prá!va takto: »Arbeitsrecht sind die Rechtssatze. die an den Tat
bestand der Leistung von Arbeit durch einen réchtsfahigen Menschen an 
diesem fremden Arbeitsgegenstanden ausserhalb eines 'ohnehin bestehenden 
personlichen Abhangigkeitsverhaltniss.es Rechtsfo-lgen ankniipfen.« 

Kriteriem praco'Vního práva je tedy skutková podstata llorem. obsah 
právmího poměru. Poněvadž skutko'Vá podstata práce záleží v tom, že lid
ská síla mění a převádí se ve statky hospodářské, tvoří O'bsah praoovního 
práva předpisy zároveň osobně i maj.etkověprávní. TaktO' Vystupuje pra
covní právo jako samostatný právní obor mezi práVlem osobním s jedné 
a práv,em věcným i 'obligačním s druhé strany. 

Toto zařazení pracovního práva VI soustavu právní vědy není však 
podle mínění spisovatelova (a jehO' učitele Jacobiho. sro-v. na str. 25, pozn. 
46 spisu) s to', aby pf'olomilo nebo zatlačilo tradiční rozdělení práva na 
veřejné a soukromé. Rozlišování toho - třeba sebe slabší bylo cha
rakteristické znamení - jest nezbytné prakticky, poněvadž žádá takdneš
ní stav zákonodárství, a proto nutno rozlišovati i veřejné a soukromé prá
VlO pracovní. Kriteriem jsou osoby zúčastněné v právním poměru. Pra
covní poměr mezi zaměstnancem . a zaměstnavoatelem, právní poměr za
městnancův k soudruhům v práci a po'Vo-lání tv,o'ří soukromé právo, pra
covní, ochrana zaměs,tnanců, sociální pojišťování, péče o nezaměstnané, 
dále služební poměr veřejných zaměstnancův, vrchnostenská správa a 
soudnictví ve věcech pracovních tvoří veřejné prá'vo pracovní. 

Spis R i c h t r ů v rozčleňuje se na několik základních thesí. Spi
sovatel předně odůvodňuje lišení praco,vního práva jako samostatného 
právního oboru zvláštností skutko 'vých podstat. jejichž ú
praVlou zabývají se dnes jedno-tlivá stav.ovská práva různých druhů za
městnanců (str. 5). Dále spatřuje autor zvláštnost těchto, skutkových pod
stat v tom, že v'e všech vyskytuje se s p o leč n Ý z n a k, práoe určitým 
způsobem kvalifiko,vaná, a tento znak pokládá za podstatný pO'jmový znak 
praoovního p,ráva (str. 5 a 26). Po třetí: spiso-vatel vidí cestu k právnické 
determinaci tohoto znaku naznačenu f y s i k á I n í for m u I í a ještě 
více n á z o r n Ý mži v o t ním poj m e m p r á c e (str. 8). A konečně, 
pracovní právo jest mu samostatným právním oborem mezi právem os'Ob
ním s jedné a právem věcným a obligačním s dmhé strany, avšak jeho 
samostatnost nejde tak daleko-, aby prolomila dosavadní r,ozdělení práva 
na veřejné a soukromé. Naop'ak nutno r o- z I i š o vat i VI e ř e j n é a s o u
k r orné právo pracovní (str. 24. 25) . 

Prvé dVlě věty spisovatelovy lze akcep-tO'váti. Neříkají sice nic pod
statně no-vého, poněvadž' ode dávna rozlišují se právní obory s hlediska 
objektiVlního se zřetelem na živ,otní, hospodářské i kuitumí poměry. kterým 
normami dostává se právní úpravy. Tyto životní poměry, normou sche
matisavané, tvoří ve vztahu k ní její skutkovou podstatu podmiňuiící práva 
i pOViinno-sti, jež norma stano'ví. Spisovatelovo ohraničení p·racovního práva 
s hlediska objektiv,ního, se zřetelenl na životní poměry urči.tým z'působem 
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vyhraněné a normou schematisované, jest provedeno právě tak jako dnešní 
rozlišení práva obchodního, živnostenského, bursovního, konfesního, jazy
kového atd., a dlužno mu p-řiznati stejnoU' praktickou cenu jako tradič
nímu, namnoze dosti labilnímu, lišení mezi těmito právními obmy. 

Má-li však nějaký žiV!<Jltní poměr býti skutečností právní a takto 
podmínkou subjektivisace právní normy, musí míti určité náležitostí, jež 
stano,~i ti může t o I .i k o nor m a' s a ll! a. ProtO' nelze přisvědčiti třetí 
thesi spisovatelově, nebof ani fysika, ani živo~ní zkušenost nemůže vésti 
k právnickému po,jetí práce. Právni'ckému uv:ažování nebude se práce je
viti ani jako působení síly na h:motu V1 určitém čase (nazírání kausální), 
<l!ni jako činnost chtěná k určitému cíU (nazí.rání teleologické). nýbrž jen 
jako p-r á v n í s k u teč n o s t, jako podmínka práv a po:v:inností stano
vených normou, a t.o jen práce vykazující všechny. právním řádem stano
vené náležitosti, za kterých právě může býti touto podmínkou. Kvalifikační 
momenty nutno tedy hledati VI pr.álvním řádě s <l!mém. Tyto mlomenty mohou 
arci býti i sociální, hospodářské a in. j. , pO'něvladž zákooodárce, bude-li 
upravovati žiVlO'tní poměry určitým způsobem vyhraněné, stannví iistě za 
náležitost skutečnosti P' r á v n í, co 'V 00 n ě ch je charakteristické. 

Také sp~sova:telův názor vyslovený ve čtvrté V:ětě nutno .odmítnouti 
s našeho hlediska. Třídění práva (ohjektivníh1o i subjektivního) podle před
mětů právních poměrů chybuje dvakráte: konstruuiíc pTá'vní p0měr mezi 
právním subjektem a objektem, a představujíc si pTáVlní p,oměr jako nějaký 
fakticky vztah ve světě zevnějším, subjektivní právo pak zvláště jako 
panství op'rá'vněného nad určitým p'ředmětem. A rozliš1ovánimveřejného 
a soukwmého p'ráva pracovního v rám~i jednotného právního řádu činí 
spisovatel panuiící nauce zbytečný ústupek ze s'Vlé iinak horlivé snahy po 
vybudování jedno,tného pnjmu práva p-racorvníhO'. -

Sbírku prof. J a c o b i h o jest pozdraviti jako čin záslužný. Založiv 
ústav ,pro práV'o- pracorvní shromáždil kolem sebe řadu mladých lidí a uve
řejňuje nejlepší z jejich spisů. Jeto čin vysoce morální a odvážný. Morální 
proto, že VI době »přehodnocení všech ·hodnot« Vláhou svébn jména, svého 
ústavu a pracemi srvých žáků zdůrazňuje význam pracovního práva v 
právním řádě moderního státu a tím i význam práce všeho druhu pro lid
skou společnost, odvážný proto, že v kritických hospodářských poměrech 
troufá si vydávati samostatnou knihovnu věnnvanou otázkám zcela spe
ciálním, aby - jak sám praví, - přip,ravil stánek monografiím, bez nichž 
nelze pěstiti zdárně žádného prá'Vního' obnru. 

Rudolf D -o min i k. 

Nákladem Právnické jednoty Moravské. - Tiskne AnI. Odehnal v Brně 




