
Literatura. 
Pracovní právo republiky československé. SOru'boT norem upravu

jicfCih prllJcoViIÚ pdvo s judikatmoiU a pOIZJ1álmkamÍ. VJndali Dr. Jar. ŘÍlha 
a Dr. Frant. Fl'euďenďeld, radové Nejvyš,šiho spdvnilho S·OUd-Ul. Praha, 1931. 
VyUskla Státní ťiskáJfllllJ. Stran 805. 

Vydavatelé 'pořidili touto s'bd.rmou první, takřk,a úplný sowbm u MS 
pliatného pr3J0ovnllho [l,ráva, neboť k Úiplno,sti ohylbi ji iID3Id: jen to, že 
do ní nebyb pojata ustano,veni, jež se týk3Jji toliko Slovenska 3J Pod
kal1pia.tské Rusi. 

Veskerá látka je (l,aJřa:dělna ·do desjti oddilů. V prvním jsou Qb
sa;žena ustano'-vie<ní ústa,vnÍ listiny o právu spo.J.Čova;cjm (§ 114) a o svo
bodě projevu (~ 117), t. zv. ko,aliční lZáJlwn, 'č. 43(1870 t . ·z. ,a záJk.on pmti 
útisku Č. 309 Slh. rL. 3J n., V dtr-uhém jsou sebrma ustanoveni o pruicovní 
smlouvě, at~ jednak ustano,vení ObHCná (§§ 1151 aIŽ 116401b!čanskélho zá
koníku, k nimž jsou připojena ještě oj něktffi"á. j.iná ustan,oveIl!Í, jaJko záJkon 
o z3Jooováru lP-racovnkJh poměrů po '(]Q1buc,vNíení Vle 'zbmni Č. 61(25 Sb. 
z. a n.), jednak zvaáJštIl!Í us1Jano,y.ení pro jedno<tlivé 'Zaměstnane,c;k:é sku
piny (přÍlslušill'á ust3Jnorveni žiV1ill'o,stensikého řádu a hmnilio· IzáJlwna, čeIedl1Í 
řády a zwkony o ohchodníCih porrnocnicfclh, o statko-vý'oh Úiřednídch, 
o domáJckh dělnídch, ° 'z,aměstmnoCloh při reIŽijní,oo stavbách 'želelznič
nich a o dlomovnícklh), ·oddíl třetí je věnovám pr3Jcovnímu soudniotví, 
oddíl čtVQtý olbsahuj\} us·tanovení o rLávodm.ím 'mizení a o zájmovém za
stoupelThí. V pátém odklHe jsou shrnuta t. rLV. o'chQ\l,nná ustanov€ní 
(o pr3Jwvní dolbě, o ned:ělnLmJ klidu, o dovolené, o- p.ráoi žen. a dětí, 
o ochraně 'živorta a 'zdraví zaměs.tnlanců., o pr3Jco·vním d:o'zo,ru). V oddíle 
šestém jsou podána " ,opatření 1P1l'0<ti Jlezames-tm.rwsti" (,zák,on č. 39(28 
Sb. 'z. ,a n. o ochraně domálcillho trllm p~'áce', ustanovení o ,z.p~·olstředkování 
práce a '0 poop'o.rách v ,)]Ieizaměstmanosti), v seďmém ustano,vení ,daňová 
a poplrutkorvá, v oismém Pall~ ustano'V'ooí exekUlčního, konikur1snilio a vy
rov-náv3Jcí:ho řádu. V odldíJe devátém }e obštěna XIII. část IDÍrové 
smlouvy s Něme'ckem a z ,ostatních melZ-inárodmklh smluv ,sem hledících 
jlBOU neMei'é otištěny, jJné pak toliko, vyjmeno;vány. V posledním oddíle 
je uvei'ejně'ua vyhtá&.a ,plředsooy vládly o ,statistice, stávek a výluk 
č. 175(24 Sh. 'L. Ia n. OhTonologickým a věcl!IJým iretist,J-ík'em; je, kniha 
ukončena. 

VydavatelésnesJ-i do své shírky nejen ustlanov'el1Í Izá:kionná a usta
noveni vydaná mocí nlaJř~zov3Jcf, ný1hrž i hojná wzhodnutí soudmí, jež 
shJ'ed:ali s ne'V'šedlrlÍ pílí z ll'ejI'ŮJzn.ěj,šÍcClh s'hÍl'elk a časop,ilsů. taMe dílo je
j'ch bude vítanou pomúckou všem, kdo se s tímto novým Iprávním od
větvím dostáv;ají v svém povolá.ní do stY'lm. Vytýkáme-li s'híTce plřes 
to v násIédujíck,h řádc.ích n.ěkteiré neplřesnosti a ne'aolSilltky, ne,chceme 
tÍIID tedy nikterak umenšiti UlZn.ání, jeho'ž si Mltořiza sv'ou ,p,rád jistě 
plnýmp~'ávem za.sIuhují. 

Napřed 'po-známku iá.s3Jdní. Jak je vidět 'z předrrn1uvy, nehy;lo vy
dlav3Jtelům ďocela ja.sn,o, CO' v®eicihno ma.ji do p.r,a,CO'vního p,rávazařad it. 
OmlouV3Jjlí se tam totiJž, jak se diomn1vá.m, 'zceiLa 'zblYteičněl,že do své 
sbírkiy nepoj aH "předpisy upra,vu}Icí poměry státních a ve.řejný·ch úl'ed
niků a 'zřiJzenců", neboť toto t. 'Lv. ÚiŤooinické iprávo nebývá 'zp,mvidIa 
do pracoV1lliho práva zařaďováno (SI,orvn. zejména K a iS k e I, Al"beits
recht, 1925, ffi·. 4 a spo,le1čný spis H u e c:k II vaN i ll' 'p e r d e, y li v, Le,hr
buoh ,des Arlbeitsreoht, l , 1927, 42--43. Opalc,uý názor zastává v'šak na 
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př .. R i ,c h t e r ve spisku AIlhe'itsrecl!t ~ls Re~hts'hegriff, str. 26). Rovněž 
zbytečná j,e podle mého miněm omluva, lže "vypustiJi taJké pfedpisy 
o veřejném poj~štění ·zaměstnanců." I tJoto t. IZV. právo. sociálněpodišťo,vací 
bývá o'hYlčedně .pokládáilllOz.a samostatný celek'. Je stce pravda, že· je 
někt.etří vynikajíd 'sp~sovateJé (K,ruskel, Hue'ck) uvádělji ,ptřiwzwhu látky 
jM{jO sOUlčást praoolVlllího práva, aLe ze svý,ch výMadli je pi'es to vylučují 
a povružuji je rtedy pře-ce je-n 'za samostatné .p[·ávni o,dJvětví. (Ovšem ani 
zd.e IIl'€lc1hy'bě'jí nálZolr'Y o'P'aČillé. Srovn. na pf. RLchte-r, GrUlll.d've·rhaltnis·se 
des AI1beitsJ'eC'hts, 1928, :!úe['Ý v,čleňuje so-ciáJni pojištěni do- pmcovního 
práva jako "Grundve-rhaltnLs des A~'beitnehme'rs uudl Arbe~tgelbers 'Zum 
Staat".) Uvážime-li tedIY, že o tom, co dopa'ruc,o,vnílho pJ'áv,a náležt a 
00 nikoU, není me,z,i teo[,eitiky jedrrlJOtného· mmění, v]díme, že nejistotu 
vyda.V'&te,lli v této věc~ třeba kilásrti vlastn,ě na vrub právni v.ědy. Co 
VšaJk IZle vydavatelům nioméně vYl1:ikll1outi je to, že, nedJbaH toho, co s,i 
v předmluvě mčHi. JestHže to,tiž nehodJa:1i. do s,vé' shírky pojmout UJsta
nOf\"ení sodáJně'poj~šťovad, ne-lze si dohře vysvětliti, prolč ohlsJ{uji 'L msta
noveni o pozem1wvé refo,rmě i ta, která se týkají pensLjnJiho ,zaolpatření 
zaměstnall1ců na zabl'an.ém mruj,e,tku. A totéž pJati i o § 8ó lžď,vnosten
skélho Ťádu. 

Jak jsme připomněli jilž naho'ře, shromá,ž,dJiH vydaV'aJteJé v své sbírce 
téměř ve,m\leQ'á wzhodnuti !k'onoonÝ'0h stolic s'o'UJdnich a poskytli nám 
tak úplný iplře1hled p~'aCOlVlIl~ho pI'áva ,souldcovskélho. (Namátkou všaJk 
zjišťujili, ,že je vynec,háno l'OIzhodnuti IlJEljvyŠ'šího soudu 'ze dne 6. welZn.a 
1923, Č. Rv 2-12-231, o,t~štěn,é v Brávniku 62, 1923, 239, n., z něholŽ aJ\l.toÍ'i 
též exoElrpomli.) Jest vlša:k joo litovati, že nevěnovali a,spo,ň do jisté 
míry tOUIŽ pozornost i ostatním druhům právní,~ ustanoiVe,ní, q,vláJšt p'rávu 
smluvnímu a naří,zenim slP,rá:vII1ÍJc'h úřadů. Pokusíme se Zlrue ukázati aspoú 
ln nětkoJ'lka ,p'ří ikbdeCJh, w bylo po této slbránce opomilluto . 

1. Prawvní poměr 'zemědělské čeledi je u nás od roku 19'19 upra
vován j,ednak t. 'zv. smě'l'llicemi, kte~é o'bsabují 'zás-'ldy p~atné v ceJ.é 
zemi, ' jednak t.zv. ipll'ováJděcími úmlummL jež se s:iednálVa.jína záik,ladě' 
směrnic pro jednotlivé politj,clk,é odúes'Y. (Viz o' tom Kr e j čí, O kolekc 
tivní smJouvězemědělské, Slbomlk věd ,právnkh a státnic,h, XXII, a 
P r 'o c h á 'Z ik a, K iI1etfonně čeledlIlJÍoh řád'ůJ, Sociální !l'evue, vrrI.) Uvá
žíme-li pak, ,ž·e se směrnke po mnoh(ýC'h istlráJnkáJch odchyluji od čel,ed
níob řádil,; nabízí se o-tázka, nebylo-li záhodné otisknout truké aspoň 
hlavní jej:,ch ustano'Vení. 

2. Zákon o domovmcíchč. 80'/20 Sh. 'l.. a n~ odkruzuje nás v 2. a 
3. odst. § 9 v plří'oině t . 'zv. vrá,tnéiho a ddí!čného na. j,edno.tliv;é ďomovni 
řáJdy.. T bylo tedy dod,~sta na míst,ě, alby byla ulV'edena i příslllJšná ustano
vení ' těchto ,řádů aspoň 'Z nělmlika největšíc~ měst. 

3. Kromě je,di'11ébo přípQ!d'u (na str. 554') nej'l'lou v Iknize vŮ/he·c otiš
těny výnosy ministerstva sodámí péče. TaJlc pohiíešujeme na Ipř. vý:nos 
ze dme 23. března 1928, č. j. 4507/lII/E-1928, o prováďěll1Íl 'zákona ·0 o'ohraně 
do.m:í.cího t~hu práJce a výno,s ·Z télholŽ dne ·o směrnÍ<Cichl pro dáJvky q,a 
povolení k~městnáváni 'c.iJzinců, č. j.. 4700/lTI/E-1928. V obojim iJ)Ťipadě 
hy bylo zajisté sta,čiJo vYlbtra,t 'z n10h jen ty 'části" kůeré jsou skutelčným 
rozv,edením a ,d'oplněn.ím 'záJwrmých ustanove,ni. 

4. Talké u :zálkO<I~a o nedlělním ,a sváte'čním klidu (izákOln č. 21/1895 
ř. IZ. uprwvený zálkonem č. 125/1905 Ť. rL.) není ort'lŠtěno ani jediné 'l ne· 
soetnÝ'ch pl'orváJďěckh llJstanolVeni, jimž byla svě'řena ,Powolbnější úprav,a 
této otá:zky. Je sk,e pra,v:d'a, že tato ustulloveJLi JSOU velmi p,cstrou 
mosaikou - jsouť vydána 'zlVlálŠrtn.í ,pmvidlla nlejen pm jednotlivé. ,živ
nosti vůbe,c, ale i pro j,edno,tlivé země, pro jednotHv;é olhce,ba d'o~wnce 
i pro části oh.cí - , ale to nemělo 'b~t vyda,vatelůilll snad záminkou, 
3!by je ÚjpIně ,pominuli, nehoť i zde hy <byly le'ckdy ,struči~y pelcIivé vý
tahy 'a o předJpiseoo mé~ě VÝ'znamných pouhá Izmínk,a. 

Z ustanovení, l,te'rá jinak 'byla do shkky poj,ata, pohřešujeme n.a př. 
vládní nalÍlzení č. 69/24 o vý!ho,dálch... d'ělnikŮl, 'P'oukáJmhý'ch na svou 
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m:vcLu, ve věcech patent,o·vÝ'c!h, Izákem , č. 57/28 o zař,1zení a Ipuso'bnosti 
bá.ň5kých úřadů a vládni ILaJřizeni č. 60/29, jímž se Izlř~zuje. Komise- pro 
te,Clhn:ckou ·a zdmiVotní ochranu zamě!stm,a,ncŮ. Také by se· 'b'Y'lo na pJ'í
kilaJd dopoi"Ulčorval0 otisknout vlMní nářillzení č. 481/19 Sb. ,z. a 11., kterým 
se !Zavádějí oihčans'klé leg'itima,ce, ježto' jsou tyto legitimlllCie. spoJu s p'l1a
covními vysvěd:čeními n,á,hr,aldou za zTu~ené Ip~'a'CiolVní a če,lední knížky. 
(Valz výnos ministeTstv'J, sociáJlni p·éče !Ze dn<e, 26, dubina 1924, Č. 87IIIIfD;-2.) 

Jak je 'z toho VŠelho viděti', týkají se nMe 'Výtky stran neúplnosti 
skoro vesměs t, zv. ustalno,veni sp~'ávni,cih. Snad by tedly ,bY'Io věci na 
pr()Jf'jp·ěch, ~~dfylby se autorři plři Ipii'Ílštím vydání spojdli s něiktJe'rým <znalcem 
tohoto obom, abY' hyla jej,Í!ch zá:sJ~ná sbídda i po tét,o stránce. 'co nej-
II pln ějlš í. Ka;rel Š m í d. 

Dr. Franz Ad 1 e r, soukromý d·ocent na něm. universitě v Praze: 
GrundriB des tschechoslowakischen Verfassungsrechtes, Liberec, 1930, 
nákl. Gebr, Stiepel, 132 stran, Cena 48 Kč. 

Po mnohem rozsáhlejší práci A dam o v i c h o v ě, která pojed
nává nejen o československém ústavním právu, nýbrž i o základech 
správního práva ("Grundri/3 des tschechoslowakischen Staatsrechts", 
Vídeň, 1929), následuje nyní - rovněž pro studenty určený - kratiií 
a konciSll1ěj,ší spis AdJe'l'ův, jednaj.1CÍ pO'Ulze o ·záa.Jadech práNa ústav- ' 
ního. Mnozí, jimž Adamovichův spis bude příliš objemný, zajisté s po
vděkem uvítají Adlerovu knihu a nebudou to zajisté jen studující. 
Neboť spisovatel zde velmi jasným a názorným způsobem a slohem 
podává přehled toho, co jest na československém právu ústavním nej
důležitější. Z oboru 'o b e c n é nauky státní přináší autor, jak v před
mluvě sám podotýká, jen tolik, kolik jest třeba k pochopení institutu 
positivního práva československého, Systematika spisku je·~t obvyklá: 
Po úv·odu, v němž pojednává s·e o vzniku čs. státu, o jeho ústavě, jakož 
i o lpramene,erh a pí.semnictvi 0S,. pi'áva ústavnÍlhlo" náSll:edují čtylři d,a1ŠI 
lGtlpito,ly: Základy státu (území, ~;d, organis,lllce), Zárkollod:á.rstvi, Výkon, 
Státooblčanská práva. 

Rozumí se, že na pouhé učební pomůcce, kterou chce Adlerova 
práce býti, nelze žádati o r li gin a lit u obsahu, Vše záleží zde na tom, 
aby výběr látky byl vhodný a výklad jasný a stručný. Vždyť v pod
statě jde o pouhý výt a h z p o s i t i v n í hop r á v a, k němuž tu a 
tam jsou přidány autorovy stručné poznámky, Myslím, že Adlerovi p·o· 
dařilo se to, co spisem svým zamýšlel, a možno mu pwto k dílu 
blahopřáti. 

Hecensent, jemuž téměř samotnému připadá v tomto časopise úkol 
recensentský a od něhož tedy zajisté nejméně lze žádati, aby na zá
kladě oznamovaných jím spisů pořizoval pro čtenáře výt ah y z v y
tah ů positivního právního řádu, mohl by tedy přestati na shora pro
jevené povšeclmé chvále spisovatele, kdyby právě Adler nebyl mu ne
dávno vytknul tento způsob referentství. V článku "Zur Frage des 
Oktroi-Charakters der ' tschechoslowakischen Verfassung", uveřejněném 
v posledním čísle "Časopisu Svobodné školy politických nauk v Praze" 
(roč. III., str. 47) prohlašuje totiž pod čarou toto: "Bei dieser Gelegen
heit mag darauf hingewiesen werden, da/3 es zu den besonderen Eigen
heiten W e y I' S gehort, bei der Bespreehung von deutschen Publik:" 
tíonen uber tscheehoslow, Staatsrecht u n t e r na h e z u v či II i g e r 
Au/3erachtlassung des sonst dort behandelten Stof
f e s imme.r' wieder auf die Frage nach der Entstehung der tschechoslow, 
Verfassung zuruckzukommen, was vermuten lii/3t, da/3 er das Gefiihl 
hat, als gabe es die'shelzug-Hch etw,a:szu J18IchtJ1ertigool.,." (následují 
příklady). Je to skutečně mou "zvláštností", pominouti téměř úplně 
projednávanou látku - nejde-li právě o "látku", přináležející recenso
vanému spisovateli, nýbrž pl\.'Ívnímu řádu (zákonodárci), Tak příčí se 
mně na př, sdělovati č:tenáři, že Adler ve svém spise na str. 49 zcela 
správně podotýká, že obě komory Nár'odního shromáždění jsou samo-
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statná, zásadně na sobě nezávislá tělesa a že jen v případech ústavou 
výslovně stanovených, t. j. při volbě presidenta, jeho náměstka a slo
žení slibu obou, konají obě komory jakožto Národní shromáždění spo
lečné schuze, na str. 51 pak, že Národnímu shromáždění jakožto nej
vyšŠímu s,tátnimu orgánu přísluší především ona činnost, která se po_o 
važuje za nejduležitější ve s,tátě: Zákonodárství ... , dále na str. 59, že 
vedle Národního shromáždění jakožto otgánu pravidelného zákonodár
ství zná čs. ústavní právo za určitých okolností ještě IIÍimořádn~ zá
konodárství, kterým jest zákonodárství, konané přímo lidem (§ 46) a 
Stálým výborem podle § 54 úst. list. atd. atd. atd. To jsou poznatky, 
které lze lu:omě z Adlera čerpati též z čs. ústavní listiny a právě proto 
se o nich zpravidla výslovně nereferuje. Než Adle,r myslel snad při své 
shora citované výtce na jiný, velmi příznačný zpusob, jímž dá se refe
rovati o spisech, které svou podstatou (a podle úmyslu autorova) jsou 
pouhými výtahy z právního řidu. Zpusob ten, zejména i1 nás velmi 
oblíbený, možno stručně naznačiti jako "hledání chybiček". Možná totiž, 
že autor, sdělávaje svuj výtah, s'em tam něco přehlédne , zapomene 
uvésti nějakou dodatečnou novelu, nebo - horribile dictu - považuje 
dosud za platný nějaJ,ý o s'obě bezvýznamný paragraf, jehož dodatečné 
zrušeni mu v chaosu, jímž býva.il moderní právní řády, nešťastnou ná
hodou ušlo. Najde-li pak lovec chybiček něco podobného v recenso
vaném spisu, znRmená t,o pro něj zvláštní trefu, kterou svuj teferát 
triumfálně obohatí. Přiznávám se, že tento zpusob lovu mne baví po
měrně málo. Tak tedy omlouvám svou "AuBer:whfussung", AcUe'rem mně 
vytýkanou. 

Avšak ještě o jedné věci dluž'llJO se zmínit. Ve svém sho,ra cito
vaném článku měl Adler velmi vhodnou příležitost oplatiti n á r o d
n o st n í n o b I e s u stejnou mincí. Bohužel tak neučinil. Se zřejmou 
zálibou zmiňuje se tam totiž 'o velmi účinné pochvale našeho něm e c
k é h o písemnictví právnického, kterou jsem pronesl u příležitosti re
c.ense Adamovichova díla v "Zeitschrift fiir Offentl. Recht" (X. sv.), ' ale 
hned nato mne podelZÍrá\ ž,e opěto,vně pojednávám o otá:z,cel ~lIliku 
čs. státu ,proto, poněvadž patrně cítím, že dlužno ospra.vedJňov,at vy
lOUJčení Němcu 'z revolučního Nár. shll:o'IDá~<1ěni. Pode~řea:LÍ to ~klád'á 
se na k010sáJním omylu! Vracím-li s'e tootj,ž k oné věci &nad čalstěj,j neižli 
k jimým, činím to proto, že mne na nÍ. za,jímá neuve,Ťitelná přímo, p o I L 
t i 'c k á n a i vn 00 s t , kte~'ou projevuji nll,ši němečtí ieOoreUci právničtí, 
kte>řLz.a,pomínajice naprOostOo svou vlastní politickou mentaJitu rz.a války 
'a p,řed válkou (V'zpomeňme jen na plř. zemřelého, pmf. g pl i e' gel a!), 
nesta,čí se ,diviti, že my Češi dnes, kdy se ka-rta tak dMdadně' o>hrátila, 
chceme poskytnouti Němcum jen desetlkrát toHk, co byli oni odotní PoO'
skytnouti nám, a n:ilw>liv stokrát! Reluimin~ce', ž,e Němci nebyli uctivě 
pOlZváni ke spolUJpráci ,na dílu, které - uvážíme-li jejLCIh panské posta
vení ve sta-l"ém Rakousku - mmelo směU'o'Vwt ,p rot i nim, jso'u mr.wně 
neoprávněné. (Je ostatně 'plřízna.čné, že z oněch rekrimmací nedovídám 
se ILÍ,kdy. v ,čemž vlastně hyIo ústlavIlÍlm dí1em Němcum ubooeno' a 'co by 
tedy byli hleděli z,aUditi joinlalk , kdY'b~ byli bývali účastni sdělání defini
tivní ústavy; IDY'slim, že hlavni, ne-li jedlinýefekt byl by spo,číVJ,1 v tom, 
že ~'y se skončení ústavodárného díla - a tím i kOoTh&oH,da.ce &táJtu -
bylo 'hodně -z,dtržeIo.) Nejde při tom oHtatně o otáll~zu v ě .d e c k o'u, nÝ'br,ž 
p 00 1 i t i 'c k o u, a ta byla roku 1918 řešenaJ tak, j,ak řešena býti mU's·eJa. 
Twk dlužno opraviti tvrzení autoro'Vo na str. 9 jeho Sp~E!lt. Fr. W c, y ,r. 

Veřejná správa, Časo,pis pro SlPifáJvl!1í právo a správní voou, mč. 1, 
čÍJs]·o 1, únor 1931. 

S upřímnou ra.doHti registrujeme VlZ-Th~k to,hoto no,vého, čas'opisu a 
uvádíme k informad čtenMstva tato Msta 'L úvodn]ho 'p'l'odelVu redakce: 

,.ČaSOlp,is náš chce králčeti v 'o,svědčenydl stopách ,.s.pdvního Ob
wru" (1909~1919). ktell'ý plřed drvěma desitiletími 'Zla roo,akce prot dra 
Hoetzla po'čal vY'chálZ,e,ti , p·o plřevratu v,šak, bohužel, zanik,I ... " 
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"I nrus ~10vy c,aso-pis Clhce stejně sloUJžiti v IprvnÍ r"JJdJě praxi, roz
šiřovati a prolhluho-v3Jti vělcnou, nestrannOltl ,zlllalost ,platnébJOI práva, při 
tom vš~1k opírati se o spolehlivé Izá~,bdy vědeCJké a ' ta.k piřispívati ke 
sblDž·ení !ll Vlzájemnému pI'onikání teorie ;i pra:lGe ISlpdV1lliJho práJva." 

"V pl1V't~ řadě chceme obra,c·eti !Zřetel k časlo'vým otá;Z;káml v'še
obe,oné dMe,ž.itosti. ZvlástnJ. ,péči !hodláme věnovati jud:~mtuře, zejména 
nejvYlš,šího správnúho soudu; tuto budeme SIle,(liov3Jti pravi1d:eJně a po
drobně a IpiřipojolVati k výJznamnej,ším n:ález.ům pokud mOIŽI[liO zevru'bnějsl 
jí1ch l'O'zJbo'l·. Budemel si všim~ti také< ,otá:zeJkl spll'ávní vě:dJy, zejména 
vážný.ml Isnah o. r3Jciolllalis3Jci veřejné spdvya pod ... ." 

"S,pol:élháme na spOlluPI'3JWvníky IZ kruhů temiÍe .a pl"J..xe v'e,řejnébo 
práva, ,ze.jména na spráJvn.í úi~e'<l:DictVio všelCJh odlvětví a Vlšech instanci; 
jsme Ipevně přesvědčeni, 'že i ná,š č,asopis pl1o[;:á~e, 'že· správní úřednictvo 
může Ise . po. stránce. odlborné 'zdatnosti měiřiti s ko.~egy kteréhokoliv 
jiného odvětví státmí molCi. Ale i mimo tento' krulh jest .nám. uprúnil1ě 
vítán ikaž,d,ý, kdo od'bomým :piřispěvkem můlže nám býti nápomocen 
v plnění ú!k:oJú, :kterým náš' 'časo\p!i,s ooce sloužiti." 

R 'B dl a k ·č n í s b o I' nového' č3Jsopisu slolžen je'st takto': Josef 
Ehl i ,ch, senátní presid!ent Nejvyš'šiho s,prá:vnilho soudu; Dr. Ervín 
II e x n e r, generáJlní tajemnik ÚstřednJ.ho sdruž:eil1í sl'ovenského průmyslu 
v Bratislavě; Dr. JiH H! o. e t 'z e l, p.ro.f.eso·r K,3Jl~olVy unive.l'sity, býv. 
pl'Bdnosta záJkono'd'áJrné!ho od'hom m.in.istel1StV3J vnHra; Dr. Václav 
J o a ·c h i m, o.d'b. piředlllosta ministers.tvw vnitJra,dio.(~ent veiře'jného práva 
na čes . VJ'IS. UičenÍ te'clhnickém v PTalze, hýIValý magistrátJnill radia. a 
tajemnik Svruzu českÝ'ch měst; Dr. Karell L ,a IŠ t. o v k a, p,mf€lsm' Komen
skélho university v Bl'atis,la.vě, býv. ministerský .rada ministerstva vnitI"J..; 
Dr. J .al1 Mat ě jk a, pTorfe'SOl' K,arl'o,vy universitY', býV.vl'chní odborový 
J'a.da ministerstva obchoc1:u; Dll'. J os,ef S {) bot k ru, odlborový přednosta 
min.isterstV\1 vnitra; Dl'. J3Jro&lav V o' rel, minis1Je'11slký rad'a ministerstva 
nál'oiJlní obrany; Dr. František W e y r, pn)ife·sor Masa.ryik·ovy UJl1ivereity 
v Brně, býv. president StáJt.niho úiřadu statistk:I"éhol, V,edoucím 3J 00-
povědným reďa:ktol'em jest Dr. V á 'c l<a v' JOl 3J ,ch i m. 

První číislo obsahuje kromě ,zmíněného j.ÍJz red:aklČlIlilho ÚVO'd'tl články 
od minÍJstra vnitra dra S 1 á v i k Il, : Co olčekávám od' no,vého od'blorné!ho 
listu? od prof. dl\], L a l& t o ,v k y: MimolřMné o\p'l'aV'Thé prostředky v řizení 
,právním, odJ magistrátního rady dra Š t ě d r é hOl: Odvol3Jcí právo iživ
nostenský,ch společenstev a od do·c. d1ta K u ČI e r y: Ku IpwbJému m€!z.l
národ.níJho 'PQ~á.va správního. Vedle tOlho shled!áváme s'e s referá.ty o ruz
ný'ch IpředměteclJ. Nový Č3JSOpLS jest úhledně vyp1\1ven a pěkně se 
p I'esentuje. F. W. 

Českoslo.vensl,é círke.vní zákony. (Díl 1. a lL; 1949 str.) SV'. XXXU 
Komento;vaných 'zá~onů Oe,s[;:os!ovens:ké reprubliky (Česlwslo.venský Kom
pas), Praha 1931. Vydali Dr. Buš'ek, Dr. Hendlrlch, Dr. Laištowi:a, 
Dr. Miiller. 

TeleolQgícl;:é a národQhospodář&ké pojmy. (Odpověď nl:!, kritiku pana 
Ch.) Pan Ch. napsal do časopisu pw právní a státní vědu, roč. XIV., 1931, 
ěíslo I. a II. krit.iku mého· pojednání z června minulého l'oku (Hl30), jež 
bylo publikováno v témž časopisu roč. XlII., 1930, čís. V. pod titulem 
,.Teleologické a národlohospodářské pojmy". Vítám každou lc-itik.u, třebas 
by nijak nesouhlasila s míněním mnou projeveným, je.-li vedena snahou 
po objektivní pravdě. Jsem-li nucell k J'eservovanému postoji ohledně kri
tiky této, pak to tedy jistě není proto, že kritik se mIlou nesouhlasi, nýbrž 
proto, že jeho vývody pokládám za zaujaté. To domníválll se viděti ze 
snahy, aby prokázal za k3Jždou cenu a o všem, co tvrůím, že je nesprávné, 
a s druhé stra.ny, že vše je správné, co· tvrdí můj vědecký odpůrce, a to 
i tam, kde rozpory odpůrcovy jsou zcela na bíle dni. Kritik pat.rně za
(I(}mněl, že pokusil-li se vzíti na sebe úlohu soudce, t. j. rozhodčího ve 
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sporných otázkách, Jez JSou pendentní mezi dvčma vědeckými pracov
níky, že vzal ruL se i soudcovy povinnosti, z nichž první je nestrannost. 
I to málo zaujatosti, co lze, ne-li prominouti sporné Rtran~, tedy u ní 
alespoň omluviti, není prominutelno, ani omluvi'telno u soudce. 

Dále: Pan Cb. čerpal svoje informace zřejmě z pramene, jímž nejsou 
ani moje spisy ani Englišovy. To také prok;i,ži 

Nedosti na tom, p. Ch. přešel mlčením všeehna pojednáni, jednající 
z velké části o látee jím kritisované, jež jsem publikoval v mezidobí mezi 
uveřejněním svojí kritisované studie (červen 1930) a. vyjitím jeho kritiky 
(konr-c února 1931). Byly to zejména: "Sporné otázky,!."; Sborník v. pro 
a st., roč. XXX., čís. 3 (říjen) : "Sporné otázky, II."; týž ča,sopi" č. 4 
(z 2. ledna t. r.) mřenka práv. fakulty, 1930" s pojednállím "O hodnotě 
siltuační" (počátek prosince 1930) a konečně "Teleologie jako myšlení 
atd." ve Sborníku k oslavě padesátin Englišových (srpello). 

Pan Ch. nemůže ovšem vyžad-ovat, ;),bych znovu oTJakoval. co 
v těchto pojednáních bylo řečeno, tedy to, CO> mohl a měl čisti, než kri
tiku uveřejnil. Nebudu tedy vyvracet tvrzení: 1. (jež byla vyvrácena již 
předtím, než je pan Ch. vúbec pronesl, tím, že opak v řečených pracích 
b'yl dokázán a doložen). To plati na př. o autorství formilnich pojnn'i 
teleologických jako užitečnosti, potřebě atd., fOI1JJálníeh, hospodářských 
jalw nákladu. výnosu atd.; rc,vněž o jeho výkladech o hodnotil a j. 2. Ne
budu dále vyvracet tvrzeni, jež spadají v jedno s Englišovými, na něž 
odpovídám v soustavné kritice Englišova celého učení , kterouž jsem 
zahájil. 

Nechci viniti a tvrditi bez dokladů: Podám tedy I. ·]oklady o svých 
tvrzeních (o zaujatosti atd.) tím spiše, že současně značná ČáRL zbývají. 
cích argumentů kritikových samočinně odpadne. 

S argumenty, pokud tu j eště potom klteré zbudou, vypořádám Re 
v druhé č&s,ti své odpo,vědi (IL.). 

I. Kritický postoj\pana C h_ 

V první části operuje pan Ch. s Kantoyými v}'l'oky tak, jak jich 
K a n tni kdy ne v y s lov i 1, aplikuje je na pří pad y n a k t e r é 
sen e h Ol dí a vkládá Englišo"ým thesím filo<ofiek ý ['odklad líčeným 
?působem pi-edpracovaný, který výr o k ů m jeh o z á kl a dní cll 
p r a c í př i m o od por u je, takže Ů' d tam tu d ji e h č e r pat i 
n e m ohl. Odkud je tedy čerpal, nevím. 

. Kant nikdy nevyslovil, že čas a. prostor, ač j,ou apriorní součásti 
našich poznatků, jsou přínosem rozumu (Verstand), neboť funkcí tohoto 
je podle něho myšlení - čas a prostor jsou však názorn}'ll1i pi'edstavami, 
a formami naši smyslivo~_ti (Form der Sinnlichkeit). RO'lhodně ča~ a 
prostor nejsou formálními "pojmy", jež by byly mbjektivním přínosem 
pro poznávaný obsah materielní. To také Kant výslovně řiká. Podle 
pana Ch. by v1'ak prostor a čas m u s i 1 být i K a n tem z a ř a z o v á II 
mez i č i r é poj!ll y r o z umŮ' v é. 

Apriorní a rozumová součást poznatků n e n í t e d y t o též, .i a k 
pan Ch. praví. Apriorní formou rozumovou jwn dle Kaoh 
p o u z e k a t ego ri e, neboli čiré p-ojmy rozumové. Jak ľl.alece tato část 
učení Kantova byla později vyvrácena" nel;mdu zde vyklárlati Nikdo 
V'šak z pozdějších mos-o,fů s tímto úsekem K8,ntovy filosofie (kategorie) 
plně nesouhl!1Jsi a nepovažuje jej za integrálně prokázaný. Sehopenhauer 
intelektuální aprioritu pojmfl a tedy celé učení o k.'1tegoriích popírá velmi 
přesvědčivými důvody. 

Opíraje se o výsledky učení Schopenhauerova talcé Engliš ve svých 
základních pra.cích konstatuje (jakož vůbec jeho učení je založeno da
leko více na Schopenhauerovi I\8Ž na Kantovi) - a. tím se přihlašuje 
verbis expressis jako stoupenec toho,to Schopenhauerova názoru - že 
"pojem je myšlenková abstrakce z názorných předEt.av". (Základy, str. 12, 
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Příručka, str. 549.) Nikde tam nemluví o pojmech čirych apriornícb. 
Vznikají-li tedy podle Engliše poj myj e n a b str 3. k c í, je tedy vy
loučeno, aby byl mohl prohlašovati formállll pojmy telf'olog'ie z a či r é 
poj my, jež by byly apJ'iorni formou intelektu pro empirický obsah, 
tedy za pojmy, kte'l"é přece ž á. dno u a b str a k c í v z n i k n o II t i n e
m o II ou. To hot o s mys I u , for má I n í c h" poj III li Eng I i š 
tedy ve svých základních a původních pracích n e z II a I, neboť jinak by 
musil říci, že jen některé z pojmů vznil,ají abstrakcí, jiné však apriori 
v lidském intelektu. Ale pan Ch. přece jen ví, že Eng I i š t nt o in t e r
p ret a c i s v Ý m p o' j m ů m již t e h d y dá val. Ze ~ piSťl Englišo,vých 
arci k tomuto poznání nemohl dojíti, ježto tomu oclporuji. .Jak tedy 
k tomu poznatku došel? Odpověď pi;enechávám jemu. 

Ostatně ještě v Předmluvě: "Probl. hosp . tel.", str. 7, kten',' se pan 
Ch. výslovně dovolává, ldterou tedy zná a která je p s 8, nad o k o n ce 
v r o c e 1930, dokazuje Engliš své autorství formálnř teleologických 
pojmů citátem: ,'" účel, prostředek.. . h o' s pod a ř e n í j s o u fo J"

má I ním i poj my ... " Dle Engliše je tedy h o i:' pod a ř e n í poj m e m 
for !ll á 1 ním. Dle pana Ch. pojem for m á 1 li í u Engliše znamená však 
ap r i o r n í. Chce skutečně pan C h. t v rdi t, ž e poj e m h o s pod a
Ť e n í j e poj m e map r i o r ním, jak to teď Eugliš implicite vlastně 
tvrdí, ač oba jsou proti mně zajedno v tom, že, hospodářský je obsahový'" 
A chce dále ještě p. Oh. tvrdit, že formální II Engliše odevždy: znlo'"čilo 
apriorní? 

Proto, dává-li Engliš tuto interpretaci svým pojmům dnes, je to 
o d k 10 n od jeho, pův0dního učeni. a tvrdí-li o ní, že tak ~mýšlel V7.<1y 
(což je pro důkaz , že své pojmy hned od za.čaiku pojímal fmm~iJnií teleD
logicky a že tedy on je autorem příslušné konstmkce, vja~tně nevy
hnut.elným předpokladem) , nalézá se v r o z por u s v Ý m d ř í věj li í m 
uče ním a t v r z e n í IP. se všemi důsledky pro aUJtorstvi těchto' pojmú. 
Tento rozpor očividně však ani panu Ch. pro jeho tvrzení nijak nevadí. 

Pan Ch. se dokonce nedal odraditi ani před akcept0v;'tním do(la . 
tečně konstruované násilné interpretace upotj'ebitehiosti, jak si ji Engliš 
vytvořil v pi'edmluvě ku Probl. hosp. teleologie, ~tr. 7, ač, jsem dokázal 
do dat e č n Ý v z n i k a ne u drž i 1; e 1 n o s t jej í v článku Sporné 
otázky, II., Sborník v. pro a st. Ten t o dů k a z p. C h. P j; e h líž í (jinak 
by se mu celá výstavba jeho pn'tkazu zhroutila) a místo toho si vytvo
ruje v upotřebitelnosti noeticky záhadný ú t var o boj ž i vel nic ký, 
"polokausální - poloteleolog'ický". l\'ení-li~ však ZI!aloBt 
důvodů .,upotřebitelná" pm posouzení splávnosti důsledkťl? Kde je zde 
prvek kausální? Kde zůstane zde these pana Ch.: "Každý konkretní 
teleologický Eoud předpokládá soud kausální'?" 

Z toho, co řečeno, vyplývá, že pan Ch. v zájmu Eng'lišov}'ch tvrzení 
pokládá jím filosofický základ, řečeným způsobem předpracovaný, který 
odporuje Eng'lisovým výrokům ze Základů i z Příručky, ač právě pro ně 
by měl platiti ve prospěch důkazu o prioritě autorství teleolog-ir:ky for
málních pojmů. 

Pan Ch. aplikuje konečně vývody Kantovy o formě a obRahu po
znatků, jež byly Kantem myšleny j~o platné pro formu zákol'iŤ,ostí 
1gesetzgebende FonD) určujících vůl i met a f y IS i c k o u, svobodnou, 
nepodléhající zákonu kausálnímu, na formu k a ž d é hoc 1, t ě n í vůbec. 
Při tom zůstává dlužen vysvětlení, jak pojem něčeho chtěného může a 
priori vzniknouti v intelektu, který přece je poznávajir.í a nikoli chtějící, 
kterážto představa chtěného by tam musila dliti před veškerým poznáním, 
aniž tedy bylo poznáno, že chtěno je8t. Zřejmě si neuvědomuje, stejně 
jako jiní, jež jsou téhož názoru jakO' on, že do, pojmu mohu liěco a p ri , 
I) r i vložit, aniž by toto "něco" musilo býti for m o' u m ,~ h o in tel e ]z. 
t u, tedy vrozeno intelektu. V pojmu bezestrastnost, jak jsem svého č.asu 
d,okázal, myslím si .,to, co mému chtění hoví", v pojmu strasti "to co 
mému chtění se protiví", kterýž poznatek je tedy poznatkem apriorním, 



aniž by to byla forma mého myšlení. Chtěnost je, myslím, znakem pojmf)
vým, prýštícím z v nit ř n í z k u š e n o s t i. Ona. r1lť mého míně ní není 
formou našeho intelektu. 

Po tom, co jsem řeklo svých pOJednáních, jež pan Ch. neč('>tl, mohu 
přejíti mlčením poznámky pana Ch. o tom, že mi "ušly" jím citovaná 
místa z Englišov3Tch děl atd., z nichž má domněle plynouti Engli~ovo 
autorství teleologicky formálních pojmů; totéž plah o jeho vS'kladech 
o hodnotě; musil bych to,tiž znovu jen opakovati, co jsem pravil v eito
vaných dřívějších pojednáních, v nichž je prukazů nadbytek ze vzdor 
cltátům, jež pan Ch. uvádí, mohu neochvějně dále ŤJtv:1ti na s;'ém autor
ství teleologické formálnosti POjhlŮ, jež zahrnuje pojmy hospodářské 
i technické. Chtěl-li pan Ch. přes to tvrditi opak, b~' l by musil napřed 
tyto průkazy vyvrátiti. 

Pan Ch. tvrdí dále, že zůstávám věren nauce Englišově, jenom ji prý 
zabl.'xvuji na několika místeeh psychicky. Jinými slovy, jako by Eng-lis 
byl zavedl do národohospodářské vědy logicismus, jejž ;já místy porušuji. 
Kdyby se byl náležitě informoval, byl by zvěděl, že logicismu do ní ne
zavedl ani Engliš, ani já, nýbrž v národohospodářském semináři, v nělIlž 
předsedal Engliš, ale zúčastnil jsem se i já, Dr. Neubauer, nynější docent 
právnické fakulty, tehdejši posluchač, vytýkai zejména konatrukci mi
nima strasti - patrně pod vlivem výkladů Weyt'ových a. jeho seminářů 
- psychologismus, v čemž jsme mu do jisté míry lI'.URiii dáti za pravdu 
a to Engliš i já. Tedy uvědomělý logicismus přestoupil práh našich vě
domí současně. Byla-li zde ale kde priorita, pak to nebylo u Engliše, 
kte~'Ý na otázku: Proč chce člověk minimum strasti, odpovíc1al: "Nevím, 
jsem člověk," což jistě není logistické odůvodněni (Základy, ~tr. , 53). 
Kdežto já jsem doyozoval, že to. není poznatek apriorní, ježto plyne 
z analysy pojmů vůle. Dále můj článek ze Sborníku k padesátinám 
Englišovým platil tomu. abych prokázal, že není teleologické zvláštní 
racionality, nýbrž že se v teleologii j:tko vedoucí rae.ionali1a uplatňuje 
racionalĎta logická. Mluví-li však pan Ch. o logicitě kamality, pak ar ci 
se dopouští zřejmého hysteron proteron, ježto kausalita nem logická 
nebo alogická, ona je taková, jak se nám jeví, nýbrž náš ooucl o ní je 
logický, vztahuje-li se na smys,lové jevy a neodporuje-li při tom přiro
zené kausalitě. Proto, kdyby si byl přeř,etl pan Ch. řečené pojednáni ze 
Sborníku Englišova, soltva by asi trval na svém tvrzení o nemožno~ti 
pr,otikladu ka,usality a logicity, leda. že by f,ouč·asně vyvrátil, eo tam 
dokazuji. 

Padá-li tedy nedoložené tvrzení pana Ch. o tom, že zaharvuji sTToje 
učení psychicky, je druhé tvrzení jeho, že s Englišovou naukou plně sou
hlasím. až na s,tanovení hlavních pojmů vyložené přehli7:ení problém I"!, 
o něž běží. Neboť kromě s tvrzením, že národní hospodářství je budovati 
teleologicky, což arci nevy~lovil Engliš zcela první, o čemž by Sf; pan Ch. 
mohl z literatury přesvědč1ti, nesouhlasím téměř s ničílI" zejména ne 
s tím, co "národohoepodářským" dlužno označiti, jak Rám pan Ch. v dal-
ším dotvrzuje. ' 

Konsltatuji dále, že o "zjevech" nemluvím ve smyslu Kantov8kém 
(Erscheinungen a contr. Ding an sich), tedy o rnaterialních pi'edmětech, 
nýbrž ve smylSlu jakýchkoH předsav, jak činí též běžná mluva. Na př. 
rčením: "Je obvyklým zjevem", nebo je .,pěkným zJevem při vř:deckých 
úvahách, že atd."; podobně si počíná Engliš, jellž mluví o "účelových 
z'jevech" atd., na př. Příručka, str. 559 atd. 

Zaujatost pMa Ch. ukazuje se mimo jiné v následují.cím: Aby 0'0-
káJval, že pojem výnOISU a lIlá[~adu u Engliše jsou formálně· mYlšleny, 
nej-e,n pi"e,hliží můj protkl'ůk'a1z z prosinc,ového čísla Sborníku, nýbrž za 
m1čuie , že na. Rtr. 90 Základů Eng'liš neien kOJ1struu.ie výhOf'i suh.ie.kť'VTIě, 
nýbrž tam dokazuje, že jillak jej ani chápati llel~e, čímž formálnost 
o sobě padá. To vša.k čtenáři, který Sl nedá práci, aby dotyčný pasus. 
ze str. 90 si vyhledal, musí zůs,tati skryto. 
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Jiný doklad o zaujatosti: PrHvil jsem. že Engmovy deHnice, že 
.,Statek je užitečný předmět", str. 6 Příručky, a definice, že "Vznik 
statku je vznikem jeho upotřebitelno&ti, zánikem jejím zaniká i statek", 
str. 7. Příručky jsou vyloženým rozporem. Na. to pan Ch.: "Eng-liš není 
názoru, že statek vzniká upotřebitelnosti... . pravi-li tak, je tro před
cházejícími i'ádky vysvětlitelná brachylogie." Předc-Mzející řádky pak 
znějí: ,Statek vyjadl'uje určitou upotřebitelnost, jejimž no~itelem jest 
předmět. S ní vzniká, stojí a padá." Zde by byl pf'ece, nebyl-li by zaujatý, 
mohl pan Ch. pouze říci, i kdyby chtěl vykládat Engliše in optimum, Ze 
že tu efekjtivně rozpor je a že dlužno vyčk.at, jak Engli1i jej vysvětlí; 
ale říkat: Engliš 1,0 tak ·nemysli, ač to říká, je ' předně podivn:i 
tutela nad Englišovou schopností SE: vyjádřiti a za druhé na ne
stranného kritika poSltoj velmi pi'ekvapujírL Tím dť)ch~-izí pak Ch. 
k . důsledkům těmto: .Je-li definice Englišova vaJn;l . poněvaaž ob
sahuje nadbytečné, pak je pleonastická z pedagogiekých dl'lvodů. 
Obsahuje-li málo, je bmcJJylorgiÍcká. Volbou. příparderdh Vlšak sprá,vn:í . 
Je-li vadná proto, že neob~ahuje znaku podstatného, jako na př. užitec. 
Host, jelž u Engl~še neobsahuj.e znaJkUJ, ií,·e j,e kvaUtou. dokazuje' p. Oh. 
definici z jiného konee svHa, v daném případě definicí hodnoty, Žtl prý 
tam j.e řelčerno, že hodnOlta je rkivantem kvaHty a souč3Jsněže je, kvante!l1. 
užitečnosti. Takové vysv,ětlení není argumentem. Každ)' ví, že slova 
kOJlJčicí na "ost" vyzmlJčují v'lastnos.ti; tím však se kusá <1efin.ice, ne
zle<plší, je-li taJkový ~naJk jediný diiskriminativním krit8'fiem mezi dlanvP'\, 
a ještě jiným pojmem, tedy v našem případě: mezi prostředkem a užiteč
ností. Tark;orvému průkaznímu materiálu řÍlkaH' za Sokrata BQlfistika. 

, Jiný příklad: _,O tom, zda byla hodnot", definována vldy potřebou" 
(což bylo mým tvrzením; moje pozná.roka), "viz prítilušné spi~y Engli
šovy". Zas pan Ch. si nevzal práci zjistit, zda je pravda, co j~en~ tvrdil, 
totiž. ·že Ib·odnota Ibyla definována Vlž.d~ jen potřebou p ř ·e· d e· ID n 0 · 1\. 

Moje pojednání o hodnotě vyšlo v roee 1916; do té noby Eng'liš nikde 
definirce hodnoty nepodal a již II tOrbo du-v·odu nemorM jinaik defiJJJŮ'v'at, 
leda ve skr'ip·tech, 'ze kte~·Ý'(')b. jeržtJo je nyn.í sim cituje (Ná.r. Obz. XXXT1, 
Č. 2, únor 1930, str. 87 a 88), je zřejmo, že ta·ke on přf'de mnou hod
notu jen pom--ebou defino,w4. KaMá IPou1:ějŠí jeho .derfínioe v toIDJto· ::;miíru 
následovala až po mojí definici, takže je přirozené, přestal-li pak de
finovat potřebou. Literám i publikace nejeou nepHstupnými archivy. a 
ch.ce-li pam Ch. o těClbto věcerJh psáti, pak je jerho po,V'ÍIlI!Jo&ti S·I') též pří
slušně o tom infodTIJOIvati a Ipř.esvědJčiti. 

. Při p'ojmu potřeby dok,azuje p. Ch.. že ji definuje En/<Hš Rtejně 
jako já, totiž jako "chtěni něčeho jako prostředku" 7. faktu, 
že v jediné pQ'wci a jednou tJé~ E. pmví, žepotřebowati je clbtíti něco 
jako wo,srlJřec1'eJk. Tímto tVTIZením V&tupuje rpl\esn'i'l do i>.lépř.ii Eng-1iJš·ovv·31). 
který tvrdí totéž, ač oba si mU8í býti vědomi, že Engliš všude jinde 
dŮJsledně definuje potřebu jako chtění (p o s t u lát) pro" tře d k Ů. 
Tím jen dokazují oba auto·ři, že si žádn)- z nich neni dosud vědom, že bMi 
o dvě ·r·ůzné de.fini ·ce a dva rŮiZné po,jmy:. N·eboť, kdybY' si 
toho byli vMomi, pak by nemorhli mluvit o 'bmohylogi.i a nemolhli užívat 
pro II i s cu ·e orbou ' definicí. UíleibJčili mi c1'ůJkaz, že ne·vědí-li to P' o 
mé ID vysvětlení, že toho tím spíše nevěděli pře d tím. Pan Ch. zase 
nMlodou ví, s rum asi Eng'Uš by souhrlaJsH a s .čímb:yasri nesoUlhlasu. 
pan Ch. vša[" neříká, že mezi ch ,těním něče, rho jako p'rú
středkil. a -chtěním prostředku je roúfíl a j aký. SvojI 
pOlznámlku o dV'ojím "naprosto nesrolzumitemém" cJhtěnt a mnohé, jiné 
hyJ hy mohl UJšetřiJti, ~dyblYl srí byl přelčetl morje poje<1nánru o hod'notě 
z Ročenky. 

A ta!k slovo za slo,vem, řá.dJek za ř:W.~em hYlC'h mohl dioik~o·vati 
zauja.tý postUJp pana Ch. 

, 
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II. Zbýva, jicí a"rgUll1E7nty pana Ch, 

"Abstraktní pojmy jsou pojmy obsahovými," pravi pan Ch., tedy 
patrně také na pi, pojem "něcol'. Či neVlznmmabstralillcí? Či je 'olbsalho1Vý? 
. Pojem proi'Medku neodlišuji p,rý já ,dlos,tatečn e 'otd' pojmu účelu, ' 
neboť platí-li o' účelu, že je d o s a žit e 1 n Ý jen p o moc í ně Č e h o m i
m o něj, pak prý to, plaJtí i o prostředku. Fanu Ch. u§jo, že jakmile chce 
dosáhnout prostředku něčím mimo něho, že pl'osti'edek pfcstává býti pro
středkem aže stávlli se ú'č e 1 e m. 

P ·ro lstď'edelk !prý neJ1í dl e mn ,e vůhe c pojmem tele.o" 
log i c kým, ježto v sobě nechová nic z chtění, ač pravim Y~slovně, 
že ze statku se stává pl'osti'edek '..lJp,o,třebením ve smyslu 10'giClkém, t. j. 
p .ř i poj e ním 'z n 'a tk, u ,c h t ě n í. Totéž, co analogwcky \p~atí o Uižiteč 
nosti. Prmm.li, že pOlznání užitelčnosti je IpodlmJnkouehJtění, pak to 
zna,či,že je clhtěna ltžitečnost, alb)': jí b~lo IP!OUlžit,o', 'že, je Clhtěm,ol použití 
užitečnosti (nehoť použití hez yůle ku pOUlžití není myslitelno,). Toto 
chtěni není tedy nijak v rozporu se chtěním, Meré pi'istupuje k upotře
bitelrnosti, aby z ní VlZnik1a lnžitečnost. Tedy si rn'eodJppruj~, t,vrďím-li, že 
užitečnos,t je chtěná (upotřebená) upO<třebitehros.t, na dil:uhé s,traněl, z'e 
pOiznání- k-vality j'ako Uižite'čné ,ioe podminkou, ,aJb~ Vlzn,hlcloootění, t. j. 
vůle 'k .iejímu použití. Pro,to 'věta: Buď nemůže 'býti vůhe'cC!htě'Ila, má-li 
býti podmínkou chitěni anebo může sice býti chtěna. potom však ncmůže 
chtění podmiňovati, je nesprávná, neboť ~i neuvědomil, že jednou běží 
o potřebu a ootění nosi,tele s U!1čitou kvalitou, po dTuhé o 'Clhtě!Ilí ,p-OUlžcrtí 
nositele s touto vla.stno'sltí. 

Pan Oh. Ip1atrne truk:é I1'epostřeh~ , že Engli'š vte~eololgii éLefinuje své 
pojmy jj,ž zcela. jinak nelž dříve . .iežto ,b~ jinail,' b~l musil n ~ to ~IO'll'ldzatí. 

Jeho kritika je bohužel vždy negativni. Říká, jak to nemá být, 
neříká však definici, jak by měla zníti. Kdyby to' však učiI1il, do~cl by 
k j stému překvape!Ilí: Alk,ceptorvu.l-Ii na, IPn:'. náwr EnglisůiV, ~e l~potře
bitelnost je tec hni c k á u žit e č n o s t a tedy "schopnost žádoucích 
=ěn" pro derivativní olbjektivní účely, 'p:a~' by U/Žitelčnos,t teleoloogtClká 
(fo~'máJní) patrně hyla Slooopností ,žádou.c]Cih změn pro .iaJkéko~iv účely 
a .tedy také, 3Jsi teleo'logicO,y-kaus álar ím útva"rem s prvky 
kausláními i teleologickými. Tuto definici získávim dosazením vlastních 
jeho s~ov,a,č jeho vývodúm by odlporovaIa. Jen ne'vysl'Oovením důsJedJ];;:il 
ucháiZÍ zde rOizporúm. 

Jeho argument, "užitečnost nemůže býti chtěná. ježto je formálním 
pojmem, užitelčné Vlš'ak ano", je pro jeho argument3Jci přiw:lJČný. Pro
střeďek a statek, MeI'ý je též formáll1Ílln pojmem, mMe dJe něho hýti 
cmtěn, 'kv~lita však niik:oli; stejn,ým fprá1Vem by mohl ~Ú0]: Nel, Ipták létá, 
nýbrž to, ·co jest ptálzem, Predikát pře'ce Vlzbhu.ie ,se nikoJi 'lll't myšleill
kovou představu, nýbrž na to, co ona kryje. Jak by jinak mohlo b)ti tě
leso těIM.é? Pojem přece není těžik\ý. 

Jiný argument ~)!MlJ.1 Ch., "S0ho[lnost je Vll3Js.tnost pouze kausální". 
Odlkud má t ento pO'Zl1atek? Ka,ždá mo'žnolst zakJfLdá s,chopnoSlt. ted~, 
i logická, nejen kausální. Toto neodůvodněné tvrzení pan Ch. však béře 
za protkáJz·ané · a staví na t,om dla,~ší nová tV1l1z,ení. 

Zlatým hřehem celé [ú'iti;ky je Ipáně Chl. tV11zení - ;podlle něho nc
zviklate.]né - o tom, že voillha není výnosovým pO'čtem. Za účelem prll
kruzoU o tom mi pd'ede,v:ším vkládá do úst tvrz'ení, Ilzterý,c.h josem nikdy 
neučin.il: toti-ž j'alko' bye,h tvrdi,L. 'že k a ž dá vol b aj je výnoS0'.Tým pOlčtem , 
'To překvapuje, neboť na str. 58 ví pan Ch. veLni dobře, co je moji thesí; 
'cituji z něho: "myšlení hospodářské, jež charaktcrisuje" (selt. Loeven
stein; mode pOlZl1.) , "jako myMen], pod dvěma ÚlčeJy, s o u č a sn e c Jh t ě
D'ýmia n 'a,v zájem S ,] kolidujícími". Neustávám p~8Ice tVlrdit, 
že jen o n a v 'o 1 b 'a je' výnoso·vým po,čtem (na l'O'zdil odl Liefmanna, 
kte,rý v k3Jžldé v'ol'bě vidií hospodářskou úva,hu). kde volimme'z,j kolÍlSiÍ, 
t. j. křížícími se postuláty. Chci-li se napít mléka nebo vody, ale nikoli 
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ohou, pak al'ci zde není hospodářské úV'ahy, poněvadž hledámi pmstředku 
bez kol se je úvahou tec.hnkkou. Chci-li Vlšak mlélko i Vlodu, ale nemO'hu 
zí~ ,l{ o J ("\hou, n'rhr7. j('n ie,clno na úJ"or rlTuhého. Vlzni:ká k'oUse i1 hoslpodM
ská úvaha pod hlediskem maxima čistého výnosu, poněvadž kritický 
postulát D implikuje ro'z-sahově o'b~ postuláty, a vzdání se j-ednoho je 
p,řimým nákladem. Ale i p~'o tento piípad levÍ se dJe, p~na Oh. ne1zvolený 
pro s.t ř e d e ík sice jako šík:ocla, nIkoli však ~ý j,alko náklad. A co je 
n Ó,lch.rl ;'up'h·o ne'! škocl3 po,cl'sto'lmená za, zÍRkánim vě,tšiho užitku? 
Uznává-li pan Ch .. že nezvolený prostředek je škodou, a dále, že ~voleným 
prostředkem dosáhnu užitku, pak s o u čas n ě áoznrh:á, že z (l e b é ž í 
o n á k.l a d a v Ý nOR a s o u č a sně t o popí1 á. 

Následující příklad u pana Ch. je variantou oněeh, jež mi EEgliš ne
ustále u~ádí jako protiargument. Vytrvalost, s,i:1k'lll se mi teilto 1WgU 
ment předkládá, nečiní jej o nic správni'ijši. Nabízí-li mi kd.o šaty () ra
dosti, již p. Ch. odha.cluje na 500 Kč, nebo 400 KIi na hotovosti. pak čís , 
tS'm výnosem mého rozhodnutí je skutečně jen 100 Kř'. , ježto 400 Kč je 
nákladem. Neboť, kdyby panu Ch. onen dárce nabízel dva. stejne or,nosy, 
pak by se i pan Ch. asi těžce rozhodoval a snad by se rozhodl jen pro 
vzhlednější bankovky, jichž vzhlednost byla by j",diny'm motivem jeho 
rozhodnutí, motivem jeho volby, čistým- výno~em této volby. Kdyhy ale 
pan Ch. řekl, že je mu lhostejné, ('o z těchto dvou darů obdrží, pak by 
nejlépe dal 'najevo, že tu není čistého· výnosu p~o rozhodnutí Re pro jednu 
z konkretních eventualit. Výnos není v darú, nybrž v úvaze 
o r o z hod n u t í. To, že v ů b e c ně co dar e m d o s tal , ne n í 
pře ce v ýn o sem, ježto nepodstoupil k tomu účelu žádné škody. Kde 
ji však podstupuje (vzdáním se jednoho z darů), tam je výnosem jen rez
díl mezi škodou podstoupenou a užitkem touto [kodou vykoupeným. Rnad 
to teď bude panu Ch. jasno. 

Důvody, které jsem uvedl pro svoje tvrzení, že při rozhodováLí mezi 
kolidujícími postuláty běží .0 výnosový počet, zůstaly nevy'n'áceny 'argu
menty panp. Ch. 

Aby však již definitivně bylo v této otázce jasno, která je pro moji 
národohospodář;,kou konstrukci zásadní důlEŽitosti, pri(j:lm ke v::em a.rgu
mentům, které jsem v této otázce pro s" loji thesi předložil, ještě jeden 
další, doufám, definitivně přesvědčující. 

Pan Ch., zdá se, že podobně jako Eng-liš zapomíná, že hospodář má 
nejen úkol voliti ze· dvúu kolidujíckh postulá.tů splu('ni 'jE'dnolJO, jpm'l 
vítanějšího nýbrž také splniti jej za, nejmenši možnou ohěť. To zrall 'ell<l , 
že danými prostředky musí také spořit, tb jest oběť s tln.č: (I vat. On n,;\' h.,ny 
nejen voliti f,ři dané zásobě pp.něz, na př. mezi obuví a Iduloukem, nýhrž 
on chce zvolEný ,)bjekt získa.ti za nejlaciněiH peníz. Kdyhy, jak se d0-
mnívá pan Ch.; byly mu peníze jen prostředkem . tedy jen užitečným zje
wm, proč by jimi spořil, proč by sn snažil o minimálnl jich výdej je li 
jich výdej jen užitečný"? Zřejmě by se snažil o jich výdej maximální, ježto 
přece chci vždy ma~imalitu a nikoliv minimalitu užitečnosti a užitku. 
Zcela zřejmě použití prostřeclkových jednotek, jak dnes je označuje Engli8, 
(dříve říkal technických), není jen užitečné, nýbrž též Ěkodlivé: ony orávě 
nejsou prostředkovými jednotkami nýbd n{jkhlnJ)v~'JJ1i i"GnotkaTni , 
ježto jich použití je současně užitečné i škod.livé. V jich výdeji vidíme 
tedy oběť, ale prospěšnou, nebo chceme-li, užitečnou skodu, což tvoří po
jmový obsah nákladu. Je-li nákladový zjev A mého scbematu hospodář~ké 
fáze nákladem, jak právě bylo opětně dokáz1iTlO, pak musí býti B jako 
korelaltivní pojem výnosem, a to výnosem hrubým. Jak jsem již n6k.olikráte 
do·vodil, je použiti A ve prospěch B užitečným pro B, škodlivým pro C, 
a tudíž současně užitečným i škodlivým pro D (kritický postulát), tedy 
nákladem s hlediska D. 

Myslím, že zaujatost kritikova byla mnOll dostatečně prokázi na. 
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Přes to jsem zodpověděl jeho vývody, jež:to mi záleži na tom aby myl
nými argumenty netrpělo to, co považuji za vědecky splávllÓ l.- ). 

Jan L o ev e n s t e in . 

. *) P o zná m k are d a k c e. Redakce jest nucena podle pravdy pro
hlásiti, že přijímajíc referát, proti kten'imu se obrací replika profesora L., 
žádné "zaujatolsti" v něm neshledávala, poněvadž by jej jinak přirozeně 
nebyla otiskla .. V pouhé různosti názorové, byť byla hy tato i sebe pro
nikavější, nelze spatřovati zaujatosti. Rozhodovati o tom, kdo v určitém 
vědeckém sporu má pravdu a, zdali je v něm kd,o z="ujatý čili nic,. musí na 
konec příslušeti čtenářstvu. Máme za to, že tuto zásadu je dlužno uvědo
miti si zejména v konkretním sporu, o který zde jde a který delší dOlm 
již zamě,stnává čtenáře témě!' všech našich ouuorn)'~h časopisii, odrážeje 
se takto velmi nápadně od křiklavé jinak chudo&ti nai;eho d,omáClho písem
nictví, pokud jde právě o kritické referáty. Red.akce prot~ hořejšlm pro
jevem profesora L. definitivně uzavírá debatu o jeho sporu, přenechávajíc 
čtenářstvu aby si na základě literárního matťri:llu učinilo f>a.mo o něm 
konečný úsudek. . 




