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dos'pělých občanú na politickém a hospodál'ském vykonávání moci a tedy 
také účast na odpovědno!sti za zdravý vývoj společnosti, a to mravní 
i hmotný. Hospodářství státu může se zdravě vyvíjeti pouze tehdy, umož
ní-li, atby se uplatnily ku 'prospěchu celku všechny soci.Jální i kulturní síly. 
Již z tohoto hlediska je zřejmý význam i úkol organisací ve státní správě, 
ježto soustřeďují hospodářské a kultumí síly státu. 

Dne 12. prosince 1935 'přednášel Dr. Otakar Sulík o Odborovém lLnutí 
v autoritativnich státech. Přednášející zmínil se nejprve o povaze demo
kratických odborových organilsací a poukázal na jejich cha.rakteristické 
vlastnosti. Potom pojednal Dr. Sulík o revolučním syndikali,Smu a o fi
losofii tohoto hnutí, vytv.ořené G. Sorelem. Přednášející poukázal zvláště 
k tomu, že italsk(~ korporace nejsou svéprávnými stavovskými útvary, 
nýbrž prosltý:mi orgány státní správy. Odborové organ~sace italské jsou 
sloučeny v korporaci , která nemá právní osobnosti; tím vlastně pozbývají 
právnilcké osobnosti i organisace v této korporaci sloučené. Dr. Sulík po
jednal pak také o německém pracovním zřízení z- hlediska demokratic
kého odborového hnutí a p'oukázal -na to, že ani rakouská stavovská sou
stava není stavov1ským systémem, který by mohl zaručovati sociální sta-
bilitu. . Dr . Jindřich. 

JEDNOTA CESKÝCH KANDIDÁTŮ ADVOKACIE V PRAZE konala 
dne 20. prosince 1935 svoji í-ádnou valnou hromadu. Starostoů zvolen byl 
JUDr. Jan Slavíček, místostaro:stou JUDr. Alfons Welter a jednatelem 
JUDr. Prav·oslav Smrčka. Dosavad.l.l~ starosta JUDr. Jaroslav Lomberský 
zvolen čestným členem Jednoty. 

REDAKCNÍ RADA pražská konala schllzi dne 15. ledna 1936 za před
sedni_ctví kol. Dra Karla Nováka. Zúčastnili se jí kolegové: Dr. Ji.Indřk~h , 
Dr. Stafl, Dr. Homolka, Dr. Klíma, kol. Štrobach, Dr. Novák, Dr. Edel
stein, Dr. Reichert. V debaItě byly probrány tyto nejdůležitější body : olsnova 
novely zálwna ·0 Nejv. spr . soudě, osnova studijního řádu, podpora sta
vebního ruchu, přitbrání mla.dých kolegů k e spolupráci. Příští schůze sta
novena na den 12. února 1936 o 18. hod. na právn. fakultě. - Redakční 
r a da brněnská k,onala schůzi dne 16. I. 1935 za předsednictví prof. Dr. 
Neubauera. Zúčastnili se jí kolegové: prof. Dr. Cáda, prof. Dr. Neubauer, 
doc. Dr. Kubeš, Dr. Uhde, Mládek, Míša a doc. Dr. Wierer. V debatě byly 
probrány tyto nejdůležitější body: Obsah minulého čLsla , snížení úroko
vých sazeb, legislativní archiv. - Redakční rada bratislavská konala 
s'ch6dzu dňa 14. I. 1936 v stredoevrop. seminári za predsedníctva prof. Dr. 
Rudolfa Rauschera. Zúča,stnili se jej kolegovia : Dr. Bečvář, Bliska, J. Kar
pat, F. Karpat, Šímová, Krendl, Dr. Luby. Debatovalo sa o otázke úrad
ného jazyka česlwslovenského podfa ústavy a §u 1 a 4 jaz. zákona, t. j. 
o slovenskom úradovaní v hist. zemiach rep.a českom úradovaní na Slo
vensku. 

Lit e r a tur a . 

DR. KAREL ENGLIŠ : o řízeném hospodářstvi. BráfŮ'vy knižnice hos
podářské svazek první. Nákl. MelantriJClía, a. s. v Pralze 1935. Stran 91. 
Cena váz výt. 35 Kč. - V souvislosti IS hospodářskými nesnázemi doby se 
u nás vede již řadu měsíců diskuse o řízeném hospodářství, jehož ,potřeba 
je :sice v zásadě uznávána, nelze však dosáhnouti mezi národohospodáři 
jednoty v tom, co vlastně má býti obsahem tohoto řízení, ba v mnohých 
otázkách s touto látkou souvisících vládne přimo úžasný zmatek, jehož 
hlavní příčinou jest neujasnění si základních pojmú a předpokladů, týka
jídch se této formy hospodaření. Proto nutno s po vděkem uvítati dílo, 
jehož se ujal prof. EngliJš, který ' v přítomném spise vnáší světlo do celého 
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komplexu pr·oblematiky tendencí, projevujících lSe v dnešním hos·podáí-
ském životě a usilujících o jeho vzkříšenÍ. 

Bylo by velmi obtížné, ne-li vůbec .nemožné ľésumovati tuto knihu, 
neboť jest v pravém toho slova smyslu nabita myšlenkami a fakAy. Autor 
především správně rozlišuje hospodáfství řízené, kteľé je upľavováno 
státem, od hospodářství org&ni.sovaného, jež vzniká autonomně ze zájmů 
ho.spodářství v určité oľganisaci sdružených (syndilk.aHsace průmyslu). Stát 
pak má v zásadě dvojí možnost tľvalých zásahů do hos'podářského života: 
buď za souoasného zachování soukromého vlastnidví anebo za převzetí 
jednot1ivýchoboľů podnikatelské činnosti do svých rulwu. Poněvadž by 
důsledná kolektivisace výroby vedla k rozkladu 'podnikatelské !Soustavy, 
omezuje Engliš výraz Í"Ízeného hospodářství na hospodářství, dirigované 
sice státem, avš'ak v zásadě individualistické. Hlavní cíl řízeného hoslPo
dářství spatřuje v regulaci cen, jež se může díti přímo (cestou normativní) 
anebo nepřímo (omezením výroby a pod.), a jejímž účelem jest, aby bylo 
lépe dosaženo sociálního ideálu státem slibovaného. Stát však při tom ne
může bráti odpovědnost za výsledek činnosti jednot1ivýchhospodářství, 
poněvadž by tím rozrušil celou dosavadní výrobní sOUls,tavu. Nejlépe by 
bylo uvědomit si snahy o autonomní syndikaliJsaci výroby a využít těchto 
prvků organisovaného hos·podáhtvík vytvoí'ení organisace mezisyndikátní 
a nadsyndlkátní, a uplatnit při tom veškeré zájmy padající v úvahu, aniž 
tím byla odstraněna hospodáhká odpovědnolst. 

Jakkoliv autor toho cíle nesledoval, dostává se v zaveru své práce 
nevyhnutelně k řešení stěžejních praktických otázek, významných pro naše 
poměry. Je to hlavně vyšetí'ování vztahů Í"Ízeného hospodáhtví k demo
kracii a k meziJnárodní dělbě práce. Pokud jde o demokracii, nutno se 
zřetelem na naši ústavu, jakož i na smýšlení valné většiny ' obyvatelstva 
abá.ti toho, aby nedošlo ke kolektivis'aci výroby, jež znamellá vlllJsl:ně .ko
nec demokratkkého režimu. Za druhé musíme dbáti vývozní povahy na
šeho státu a neorientovati naše hoS'podáhtví ve směru soběstačnosti, nýbrž 
včlenění se do mezinárodního obchodu. 

_ Englišova práce rozvíjí v potřebném rozsahu vše, co souvisí . s otáz
k ou 'řízeného hOSlpodářlstvÍ, kter-é není žádným kouzelným proutkem, jímž 
by ,stačilo švihnouti k odstr·anění dnešní hospodářské krise, nýbrž velmi 
nesnadným a spletitým úlwlem, s nímž se lze vyrovnati jenám tehdy, při
stoupíme-li k jeho plnění s paUičným uvědomění:m si jeho základní pľob
lematiky a vážnosti a odhodíce veškeré socilalilstické a fašistické doktriny, 
schopné nás jen svésti na cesty, nehodící se pr-o naši situaci. Ostatně, ani 
za splnění tohoto předpokladu to nebude úkol nikterak snadný . . 

Dľ. Potužil. 

NOVÁ VYDÁNÍ. Vyšlo 5. vydání Kaprasova Přehledu p1'ávních dějin 
zemí české koruny (1935, str. 354). Zalsahuje až po rok 1918 a pojednává 
i o tvoření samostatného státu československého. Zejména vyzdvihuji par
tie ,sporu o Těšín.sko a také některé dopliiky v pramenech z doby nejno
vější. Kromě toho nové vydání má některé nové mapky. - Znovu byla 
vydána Pekařova Kniha o [(osli' (nakl. Melantdch v Pra'ze), klasické dílo 
zejména 'pro dějiny agrární. Ča o 

SCHRANIL-JANKA: Das oj'j'entliche Recht der Tschechoslowakischen 
Republik: 1. Teil. Die Verfas·sungsgesetze. Praha 1934, Rolandverlag, 80

, 

str. XX.-587. - Autoři, z nichž jeden je profesorem na ·'právnk.ké fakultě 
německé university v Praze a ' dľuhý vládním radou u zemského úřadu 
v Praze, uspořádali velmi důkladné a pečlivé vydání našich ústavních zá
konů: Kniha obsahuje všechny náležitosti dobrého komentáře. Po obšír
ném (70 str.) hi,storickém úvodu je tu otištěna ústavní listina a ostatní 
ústavní zákony: uvozovací zákon k ústavní listině Č. 121 /1920 (na rozdíl 
od všech dosavadních vydání odděleně od ústavní listiny, čímž se ovšem 
porušuje ~amýšlená j ednota jeho s Úis,tavní listinou), ja.zykový zák,on 
Č, 122/1920, zákon Č. 293 /1920 o ochraně sVQbody osobní, domovní a ta-
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jemství listovního, zákon Č. 236/1920 O státním občanství, zákon Č. 294/1920 
o podpisování zákonů a nařízení, zákon Č. 152/1926 (lex DéTer), zákon 
Č. 102/1930 o úpravě státních hranic s Německem, RakoUJSkem a Maďar
skem a konečně návrh Úls,tavního zákona o úpravě hranic s Rumunskem. 
Dále obsahuje kniha bohaté chronologické rejstříky obecných norem 
j soudních rozhodnutí i rejstřík otištěných zákonných materiálií. Abecední 
rejstřík je obohacen českými překlady hesel a knihu uzavírá česko-ně
mecký slovníček (»Na'chwei's «) odborných výrazů, užitých v komentova
ných normách. O tomto doplňku knihy říkají autoři - v Předmluvě (str. 
XV!.), že má zejména chrániti starou německou terminologii před nebez
pečím plynoucím z nesprávných » zpětných předkladů « (»Riickiibersetzun
.gel1 « l) z češtiny. 

Komentace otištěných norem je velmi bohatá a všestranná. Již sa
motnému němeokému textu věnovali autoři pozornost a tu a tam opravují 
text" úředních německých pl'edkladll (tak hned v preamhulu ústavní listiny 
výraz »společnost národů « 'předkládají výrazem »Volkerbund« místo úřed
ního »GeseUschaft der V01ker «; je nepochybno, že tu úmy,sl autorů ústavy 
skutečně nevystihli). Po event. zmínce o textu je uvedena u každého pa
ragrafu literatura (,p'ří čemž ovšem německá úpLněji než česká), dále ob
šírné stati z parlamentních materiálií a k!o:p.ečně vlastní po:mámky autorů. 
Pod čarou je uve(lena bohatá judikatura . Poznámky (jichž větší čáJst je 
dílem Schranilovým, jak v Předmluvě uvedeno) jsou velmi zevrubné. Ne
zapomínají na žádnou ze s!p()wý,ch právních otázek, týkajících se komen
tovaných předpisů a vyčerpávají svoji matedi všestranně. Jsou tu příleži
tostně otištěny ,celé partie jiných zákonů, stejně jako usnesení německých 
-právnických sjezdů. Některé ' partie jsou Z'pracovány přímo způsobem učeb
nice (na 'př. o právu volebním u § 8 ústavní liIstiny), jinde čteme opět 
-cenné exkurse historické (na př. o starších sbírkách právních předpisů 
u § 49). 

Jedinou vadou této komentace - stejně jako celé knihy - je, že 
politisuje. Je toHž m . .1. též ú-plnou sbírkou politických 'stížností česlwslo
venských Němců, a to ve formulaci značně radikální. Komentátor použil 
k tomuto účelu každé, i méně vhodné příležitosti, takže 'stěží ještě můžeme 
některé jeho vývody pokláda'ti za příspěvek k výkladu a Ipochopení pŤÍsluš
ného zákonného ustanovení. Tak při vý,kladu § 2 ústavní listiny se -praví 
m . .1.: »Die Demokratie bedeutet positiv eine Mehrheitsherrschaft. Da aber 
der Staat keine ErwerbsgeseUschaft ist, hat die Herrschaft der Mehrheit 
ihre Schranke in der Isubsta-ntiellen Gle~chhei,t der Sta.atsbiirger. Wenn die 
Vertreter der Mehrheitsnation ihre Beschliisse in der Erwartung eines s,te
ten Sieges der Mehrheit fassen, event. zur direkten Schaden der Minder
heitsna-tionen, so wjlrd fiir die letz:teren die Demokratie zu einer Tauschung, 
ihre Freiheit und Gleichheit werden zu Recht:sgiitern, die mit der nuda pro
prietas des romischen Rechtes verglichen werden konnen. Die notwendige 
Gegenstromung gegen eine solche Verfi:ilschung der DemokraotÍ'e ist, . da,ss 
die nationalen MÍnderheiten dem Staate entfremdet '\oyerden, dass ihre Ange
horigen nur als Untertanen, 'nicht als Staatsbiirger in Betracht kommen.« 
(Str. 78.) Nebo při výkladu § 3 odlst. 1.: »Bei der Fes.tsetzung des Staats
gebietes Ílst die Bevolkerung der einbezogenen Gebietsteile nicht gefragt 
worden urid Jiir eine Aenderung ist auch ei'lle Befragung der Bevolkerung 
nicht vorgesehen. Die politische Forderung des Selbstbestimmunsrechtes 
hat demnach keine Anerkennung gefunden. Das ist eine bedeutende Schwa
-che der Verfassunglskunde.« (Str. 80.) 

V tomto směru je .příznačnou kapHolou knihy též historický Úvod 
(»Einfiihrung «, autor Dr. Schranil), který je pojat jako dějiny utrpení su
detských Němců od středověku až do převratu. Jen době německého Bun
du (1815-1866) je tu věnováno přes 14 stránek. Jak se dívá autor Úvodu 
na vznik čsl. státu, o tom uveďme namátkou několik citátů: »Dass gegen 
Oesterreich-Ungarn schwe're, teilweise stark iibertriebene Anschuldigungen 
erhoben wurden (ein Reich dynastisch-oliga,rchilscher Interessen, gerichtet 
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~uf Festigung der politischen und religiosen Reaktion, ein Kerker der Na
honen), ist mit Riick,sicht auf den jahrzehntelangen Kampf eines Teiles der 
tschechi'schen 'politischen Parteien gegen die Staatsgewa1t im friiheren 
.Staat und noch mehr auf den augenblicklichen Druck der Kriegsverhalt
nisse erklarlich, aber nicht gerechtfertigt « (str. 42-4:3). - »Aber es bestand 
eine geheime Organisati'on... an der auch osterreichische S,taatsbeamte 
fschechischer Nationalitat (z. B. der pensionierte Regierungsrat der Prager 
Polizeidirektion Olič) eine Tei'lnahme entfa1teten, welche mit ihrer be
.schw,orenen Amtspflicht in direktem Widerspruch stand. « - »Das der 
friihere Staat, solange er noch kraftig genug war, mH seinen Machtmitteln, 
Mmtar, Polizei und Justiz Isieh zur Wehr setzte, ist ja selbstverstandlich. <c 
(S~r. 46.) - »Die Erha1tung der. Freiheit der sudetendeutschen Gebiete 
ware nur durch ein kraHvolles Auftreten moglich gewesen. « (Str. 58.) -
»Gleichzeitig wurde vom Nationalausschuss ein »Gesetz « erlassen, von den 
·oben genannten tschechoslow,akischen Fiihrer'll unterfertigt und noch am 
.28. Oktober 1918 in den AbendJstunden in Prag offentlich verlautbart. Es 
jst das Gesetz vom 28. Oktober 1918, ' Slg. Nr. 11, betreffend di.e Errichtung 
<les selbsta'lldigen tschechoslowakischen Staates. « (Str. 53.) 

K tomuto poslednímu citátu bychom jen připomenuli, že, je-li zákon 
č. 11/1918 'pr.a autory komentáře jen »Gesetz «, je i ústava, kterou s tako
'Vou pečlivolstí vydali a komentovali, také jen II Verfassung «. Jinal, nechce
me polemisovati s politickými názory, jimiž je Ú'vod a celá kniha 'Pronik
nuta a omezíme se jen na tuto poznámku: Samotné vydání této knihy sice 
dokazuje, že občanské svobody v 'našem státě - zejména pokud jde o pří
.slušníky národnostních menšin - nejsou tak poHačovány, jak by se jinak 
zdálo čtenáři knihy. Na druhé straně však nutno při vší snášenlivosti a ob
jektivitě k·onstatovati, že p.olitické úvahy s takovouto tendencí vůči státu 
.a jeho vzniku hodí 'se 'právě nejméně do tohoto typu publikace, t. j. do 
komentovaného vydání ústavy státu. UváŽíme-li, že tato kniha bude učeb
nicí všech německých studujících 'práv, běžnou pÍ'Íručkou německých ve
řejných úředníků. soudců a politiků, ale i informační pomůckou ciziny 
c() naší ústavě, pak patrně - přes svoje vysoce kladné stránky - neposlou
.žila ani státní myšlence československé ani Ismírnému soužití národu 
v tomto státě (srovn. Předmluvu, str. XVII) . Z. N. 

RADIODIFFUSION. Revue semestrbelle des problemes l'adiop11Oniques. 
Publié par rUnion internatio.nale de RadiodiffusiOn, Geneve. Sešit 2 frs . 
:švýcar. - Mezinárodní rozhlasová unie začala 1. říjnem 1935 · vydávati 
vlastní časopis. Nejde tu Ipouze o časopis organisace, o jejímž ustavení 
píše úvodní článek její předseda Maurice Rambert, nýbrž, jak už je viděti 
z prvního čisla, bude se časopis zabývat jak otázkami technickými, tak 
~ právnímj, a pro,to je naší povinností jej zaznamenat. A je pro nás pří
Jemné, že otázkám právnickým se dostává hned v prvním čísle pozornosti 
z péra Dr, Ladislava Šourka, předsedy Cs. Radiojournalu a ·právnické 
komise zmíněné Unie. (Problemes juridiques d'ordre international concer
nant la radiodiffusion.) Z 'Problémů, o nichž se zmiňuje, uvádíme: práv
ní postavení výkonných umělců, výměna programů, t. zv. morální odzbro
jení (désarmement moral), autorské právo v rozhlasu, právo na vy.sílání, 
rušení rozhlasu, mezjnárodní statut a jednotná právní terminologie. Práv
nrmi otázl{ami se dále zabývá studie Felixe Lubinskiho z Polska o revisi 
bernské konvence na ochranu děl literárních a uměleckých. Již z tohoto 
stručného nástinu je Z'řejmý směr, kterým se nová revue bude bráti. Její 
pi'ístí čí:slo má vyjíti 15. dubna t. r. C a . 

VĚDECKÁ ROCENKA . PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNI
VERSITY. Svazek XIII. 1934-5. Brno, 1935. Právnická fakulta, str. 
123. 8°. »Sbírka spisů práv. a hosp,« LXXX. Kč. 25. - Soubor' prací členů 
učitelského sboru právnické fakulty v Brně uveřejňovaný ve Vědecké ro
čence si již dávno získal dobré jméno v právnickém světě. Proto s tím 
větší radostí bylo př1jato její obnovení, zvláště když má tak aktuální ob-
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sah, jako je reforma právnického studia. Po novinář.ských článcích, které 
konec lwnců mohou býti jen a jen informativního významu, dostává se 
nám souboru všech sporných otázek a důkladná kritika osnov minister
stvem vypracovaných. Tyto referentské návrhy ministerstva školství a sice: 
olSJnova zákona obsahující základní ustanovení o studiJích a zkouškách 
právnických a vládní nařízení o podmínkách nabytí doktorátu práv i s odů
vodněními jsou otištěny hned na počátku. Poněvadž obsah jejich je zhru
ba znám, stačí uvésti o něm pouze mínění profesorů a docentů. Ročenka 
obsahuje tyto články. Engliš: Studium nár. hospodái'ství a reforma práv
nickéhq studia, Krejčí: PoUeba nové úpravy studia statistiky u nás, 
Vážn!Í: Reforma p rávnického studia', Rouček: Povšechné adnotace, Cáda: 
Právnické studjum, Procházka: O novou úpravu právnických studii, Neu
bauer: Reforma právnického studia, Gerlich: Studium disciplin proces
ních, Kubeš: Reforma právnilckého - studia, W,iereJ': Otázka přijímací 
zkoušky na právnickou fakultu. 

Již vydání osnovy je přijímáno jako čin, který povede koneČně 
k úspěchu. Čáda označuje je za pevný bod, z něhož by bylo možno za 
určitých 'předpokladů vyjíti. Debaty a komise doposavad konané vyzněly 
na,prázdno. Autoritativní základ dá určité východisko a usměmění disku
sím. I obsah osnovy je celkem schvalován, při čemž jsou ovšem přiči1l10-
vány doplňl<y, změny a často j nesouhlas. Všeobecně se uznává, že má-li 
právnické studium vyhověti účelům naň kladeným (Procházka a Neubauer 
je ve svém článku ,podrobně rozvádí), musí býti" změněno. Dosavadní úpra
va kladla až příliš důraz na kvantum, ,c,ož podle ní znamenalo znáti ob
sah pokud možno největšího počtu norem. N eubauer . připomíná" že vý
sledkem studia pro budoucno:st nesmí býti hromadění 'prostých dat zkuše
nostních, ale vědecké porozumění dané materii 'a její ovládnutí na základě 
teoretickém. Gerlich mluví o racionalisaci právnického myšlení zařazením 
obecné noetiky právní, jejíž poučky jsou formami veškerého právnického 
poznánÍ. Osnova zařazuje tento předmět do povinných přednášek pod ná
zvem: Úvod .do věd právnich jaKo metodika právní a hOSIPodářská. (§ 3, 
odst. 1., lit. a), ale zkouška z něho není povinná, čímž se praktkká jeho
cena ztrácí. Engliš navrhuje rozdělení tohoto předmětu ve dvě kolegia, 
z nichž by se skládala povinná zkouška na konci prvého semestru. Tím by 
se jednak oddělily nesourodé části prvého oddílu studijního, jednak dů
sledně provedla tendence osnovy směřující k dílčím zkouškám jako je 
tomu na technikách. Pokud Is,e týče historicko-právní části studia, navrhuje 
Vážný ponechání tří semestrů, při čemž Uetí semestr by byl smíšený a to 
historilcko-judicielní. To by oyšem znamenalo prodloužení studia na devět 
semestrll, neboť by druhou část studia t. .1. platné právo nebylo možno 
omezovati na 5 semestrů. Prodloužení ,studia je požadavek téměř všeobec
ný, je ovšem otázka, do jaké míry pro studentstvo přijatelný. O této otáz.~e 
by musel spolurozhodovati min1'str financí, neboť každé prodloužení a ztí
žení studia se dnes přesune na státní pokladnu. Druhý předmět historicko-

. právní zkoušky »vývoj práva ve sUedověku a novověku, v tom rpodrobněji 
vývoj práva Církevního ·a vývoj práva na území ČSR. « navrhuje Čáda roz
děliti na právní dějiny středoevropské a právní dějiny československé. 
Úrplné vyškrtnutí církevního práva je vyloučeno. Dále navrhuje Čáda již 
Englišem dříve požadované hospodářské dějiny. Druhá část studia je 
v osnově téměř ponechána ,podle starého vzoru. Převádí se do ní právní 
filosofie a statitstika, které dosud mohly býti poslouchány i v prvém od
dílu studijním. Všeobecně se v Ročence požaduje jeho rozdělení na oddíl 
judicielní a státovědecký, oba po. třech semestrech, zakončené státní 
zkouškou. Zvláště široce a důkladně odůvodlluje toto rozdělení Engliš. 
(Viz též článek Vybralův ve Všehrdu XVII., 3.) Podle jeho názoru by ,se 
tím značně prohloubilo stá to vědecké studium, které se dorposud odbývá až 
po absolutoriu. Tradice by dávala přednost judicielnímu oboru, s čímž 
možno celkem souhlasiti. Čáda a Kubeš navrhují zařazení státního práva 
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před státní zkouškou judicielní, protože základní pojmy státního ' práva 
jsou nutným předpokladem pro chápání soukromého práva. S rozšířením 
státní zkoušky o právo finanční a mezinárodní je všeobecný souhlas. Engliš 
poukazuje na to, že ke každému předmětu, vykládanému methodou norma
tivní, má býti .jako :pendant předmět vykláda:iící pořá,dajíd principy a úče
lová hlediska, Ipodle nichž je předmět normován. Proto na př. navrhuje 
zařazení !politiky ve smyslu formálním, t. j. jako vědy o různých sousta
vách polHické moci, o smyslu demokracie, o 'politických stranách a pod . 
:předmětech -s,tátovědeckých. Krejčí na:vrhuje a široce příklady z ciziny a 
domádmi poměry odůvodI'íuje zařazení statistiky jako povinného před

mětu ke třetí státní zkoušce. Se všeobecným uspokojením bylo Ip -řijato 
za vedení praktických povinných cvičení, Rouček uvádí, že po tomto 
opatření se nebude na právnické fakultě podávati nejen quantum jako 
dosud, ale i quale. Návxhy překračující rámec o,snovy podávají Kubeš 
a Wierer. Kubeš :navrhuje zavedení dopolední jednoroční prakJse u sou
du a u správnfch úřadů, z níž by se pak ·skládala praktkká zkouš
ka a Wierer předkládá návrh na zavedení phjímací zkoušky na práv
nickou fakultu a odůvodI'íuje jej hlavně sociálními a hospodářskými 
důvody. Ref.orma doktorátu je !přijímána s uspokojením. Neubauer vy
slovuje pochybnost~, zda požadavek samostatné vědecké práce není příliš 
přísný a nestane se v budoucnosti pouhou formalitou, Cá,da, stejně jako 
Neubaue.r a Kubeš pak zavedení titulu »;nagi:ster juris « jako náhradu 
1)ro ty, kdož ahsotlvují studium, ale se nepodrobí předepsanému Í'Ízení 
pro dosažení titulu doktorského. Uvážíme-li , že osno'vy ibyly členům 
profesor'ského sboru dodány až počátkem října 1935 -a uzávěrka ročenky 
byla 31. října, musíme uznati pohotovost autorů příspěvků. Konečně stojí 
za povšimnutí individualistické řešení brněnské fakulty na rozdíl od ostat
ních právnických fakult, které k osnovám vydaly jednotné vyjádi'ení, 
usnesené profesorskými sbory . V celku znamená Vědecká ročenka orpravdu 
,cenný přínos v diskusi o reformě právnického studia. Ministe:rstvo školství 
může býti opravdu spokojeno, neboť zí:skalo hodnotné návrhy k opravě 
osnovy. Jos. Sommr. 

FERDINAND PEROUTKA: Budov.ání státu. (Praha, Borový.) Těsně 
pí'ed vánočními prázdninami byl dokončen obsáhlý Hetí (vlastně čtvrtý) 
díl Peroutkova státu. Poně'vadž jsme o jeho podstatné části již refe
rovali, zbývá se zmíniti pouze o dvou sešitech, .v nichž Peroutka · se po
lmsil charakterisovat hoslPodářský a hlavně finanční stav republiky kon
,cem roku 1920, který se komplikoval politickými poměry, zejména otáz
kou komunistů. 

Zatím začaly již vycházet první sešity 4. dílu, o kterých však budeme 
referovati později v celku s některými problémy, o kterých Peroutka 
tam pojednává. C a . 

Dr. J. KRÁKORA ... - Dr. Z. MATOUŠ: Dočasné 'omezení některých 
-oborů podnikání. Nákl. Jednoty obch. gremií v Praze 1935, str. 36. - Ob
sahuje text vl. nař. č. 162/ 35 a vysvětlivky k němu, pořízené zejména se 
zŤetelem na potřeby společenstevllí. Pončvadž však spisek obsahuje pro
váděcí výnosy ministerstva obchodu a oficielnÍ v~Tldad pražské obchodní 
komory, bude 'cennou pomůckou i pro ty, jichž se nař. Č . 162 přímo exi-
stenčně dotýká. Dr. Potužil. 

Dr. WILHELM WEIZSAECKER: Rechtsgescllichte von Stadt und 
Bezirk Komolau bis 1605 . - Deutscher Bezirkslehrerverein, 1935, Komo
tau, str. 189 in 4. (Heimatkunde des Bezirkes Komotau : 4. Bd. Geschichte, 
3. Heft). - Dr. RUDOLF SCHREIBER: Das Elbogener Urbar der Gra/en 
Schlic1c von 1525. Prag, 1934, D'elitsch. GeseUschaft der Wiss ., str. VL-lOB, 

. in 8. Sudetendeut. histor. Ar-chiv, 1). - Poslední dobou vyšly dvě tyto 
publikace, které cituji v záhlavt Obě úzce se dotýkají českých právních 
dějin. První z nich, práce W. '\Veizsackra, profes'ora university německé 
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v Praze, je velmi zajímavým pokusem vylíčiti právní dějiny jedné obce .. 
a lze říci, že pokusem velmi úspěšným. Autor všímá si nejen .právního 
v)'voje mě'sta Chomutova a jeho okolí, nýbrž i dějin práva soukromého 
a trestního. Protože v rámci našeho časopisu nemůžeme si všímati de
tailll této s,pecielní práce, která se týká jen určitého kraje, chtěl bych při
pomenouti její podnětnost pro naše .studie obdobné. Tak jako v dějepisU' 
vede spolehlivá cesta od místních dějin k dějinám celkovým, tak by ne
méně jistý byl postup i v dějinách právních a nic by nevadilo, že by byl 
snad pomalejší, protože zato by 'byl jistější. Weizsackrova práce se o.pírát 
o bohatý materiál pramenný i literární. Obdobného zhodnocení si za
slouží vydání Schreibrovo. Má samozřejmě především význam pro místní 
dějiny Loketska, ale protože obsahuje množství údajů .právních, jeho. 
hodnota. pro právní historii je zajištěna, což se ještě zvyšuje pečlivou 
přípravou. V urbál-i totiž kromě obvyklý.ch zápisů nalézáme i formuláře 
přísah ÚÍ'edníkú a leckteré zmínky, které nám osvětlují právní poměl:y 

Loketska. Č a. 

ROČENKA PRAVNICKEJ FAKULTY UNIVERSITY KOMENSKÉHO, 
ZA STUDiJNí ROK 1934/35. Bratislava, 1935, 80 , :str. 60. Tohoročné vy· 
danie v prvej časti je adresované vlastne na fakultu novovstupujúcemu 
posluchačstvu, nakoľko obsahuje články ordinárov jednotlivých histori
cko-právnych disciplín o účelu a metode úvodného a historickoprávneho 
študia. V prvej stati prof. Bohuš Tomsa (Úvod ~o věd ,právních a dějiny 
právní filosofie) ob.iasIluje podstatu »Úvodu « · ako propedeutickej disciplí
ny právnej. otvárajú<ťej začínajúcÍm adeptom právnych vied cestu k po
chopeniu složitejšej podstaty a funkcie .práva, a nastúpivšej v modernej 
vyučovacej metode na miesto tu fungujúcej právnej encyklopedie a po
zdejšej 'nauky o právu. Úvod je propedeutikou i k vedám o pozitívnom 
právu i k disciplínam .právn~-historickým, ktoré poslednejšie . aj samé 
konajú ,podobnú ' pedagogickú funkciu vzhl'adom k naukám o platnom 
právu. Význam Úvodu záleží hlavne v študíjnej ekonomii; lebo uľahčuje' 
postavenie prednášajúceho odbremenením speciálnych disciplín od ele
mentárnych výkJ.adov a preto, že posluchača vedie od poznatkov základ
nejších a jednoduchších k :s'ložitejším. Do Úvodu náleží výklad o pojmu 
práva a to metodou analytickou. ďálej o druh och a formách práva a 
nauka o právnych prameňoch. Vedľa tejto statiky .právne.i musí byt 
vyčerpaná a i dynamika, t . j. nauka o vzniku, zániku a zmene ako ar 
aplikácii práva. Vedra úhmu všetkých tý.chto základných poznatkov 
o právu musí Úvod obsiahnúť aj nauku o právnych vedách či právne 
vedoslovie (metodologiu). Mutatis mutandis to isté platí ,pre Úvod ako 
úvod do vied štátnych. Konečne zvláštnou, ale veľmi doležitou úlohou 
je upozornenie na sociálnu funkciu práva a tak vychovávať z mlad)'ch 
právnikov osobnosti schopné aplikácie ohľiadajúcej sa po tomto poslaní 
práva. Najvačšou obtiažou plného úspechu Úvodu je nutno'Sť paralelného· 
prednesu s disciplinami špeciálnymi, ač by mal tvoriť kolegium ostatným 
predchádzajúce, čoho je fažko dosiahnuf v rámci platného študíjneho po-
riadku. (Poznamenávame, že prof. Dr. Tomsa nechová sa tak skepticky 
k tomuto problému než by sa z vyššieho zdalo: na bratislavskej práv. 
fakulte vyhr.adený bol celý prvý týždeň Úvodu. za ktorú dobu pd in
tenzívnej každodennej práci má byf s posluchačmi prebratá, čo i v zhu
stenej forme celá ,predmetná materia.) - Pokial' ide o právnu filozofiu' 
konštatuje prof. Dr. Tomsa nedostatky študíjneho poriadku, ktorý ne
pozná zvláštnu disciplínu právnej filozofie. Dejiny .právnej filozofie ne
dostačujú k objasneniu organickej súvislosti konkrétneho právneho a' 
štátneho poriadku .a jeho ideového korelátu" t. j. určitej filozofickej ideo
logie, lebo nútia skol' k vylíčeniu evolúcie určitých filozofických smerov,. 
zatial' čo vystanú systematické výklady o funkcii filozofie v právnom 
a štátnom organizme. Ani Úvod nemože tu poskytnúť riáhradu, lebo tomu' 
bráni nedostatočná znalosť práva a tak može byf Úvod najviac filozoficky-



ylíčiti právní dějiny jedné obce,. 
Autor všímá si nejen. právního 

lýbrž i dějin práva soukromého 
sopisu nemůžeme si všímati de-o 
,n určitého kraje, chtěl bych při
ie obdobné. Tak jako v dějepisu' 
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ích a nic by nevadilo, že by byl 
jší. Weizsackrova práce se o,pírá. 
. Obdobného zhodnocení si za
lě předevšÍln význam pro místní 
množství údajů ,právních, jeho· 

l, což se ještě zvyšuje pečlivou 
"ch zá'pisů nalézáme i formuláře 
ré nám osvětlují právní poměr:y 
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Y UNIVERSITY KOMENSKÉHO 
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ne na fakultu novovstupujúcemu 
T ordináro'v jednotlivých histori
~ úvodného a historickoprávneh() 
(Úv()d 9-0 věd ,právních a dějiny 

'odu « ako propedeutickej disciplí
:ptom právnych vied cestu k po
.práva, a nastúpivšej v modernej 
júcej právnej encyklopedie a po
leutikou i k vedám o pozitívnom 
ým, ktoré poslednejšie aj samé 
vzhl'adom k naukám o platnom 
5tudíjnej ekonomii, lebo ul'ahčuje· 
m speciálnych disciplín od ele
:hača vedie od poznatkov základ
)0 Úvodu náleží výklad o pojmu 

o druhoch a formách práva a 
tejto statiky ,právnej musí byf' 
vzniku, zániku a zmene ako ar 

:h tý,chto základných poznatkov 
1 o právnych vedách či právne 
llldis to isté platí ,pre Úvod ako 
:nou, ale vel'mi dóležitou úlohou' 
áva a tak vychovávať z mlad)"ch 
ohliadajúcej sa po tomto poslaní 
:hu Úvodu je nutnosť paralelného, 
by mal tvorif kolegium ostablým 

ť v rámci platného študíjneho po
Tomsa nechová sa tak skepticky 
eho zdalo: na bratislavskej práv. 
~ií Úvodu. za ktorú dobu prÍJ in
posluchačmi prebratá, čo i v zhu
- Pokial' ide o právnu filozofiu' 
f študíjneho poriadku, ktorý ne
ofie. Dejiny .právnej filozofie ne
.vislosti konkrétneho právneho a' 
!látu" t. j. určitej filozofickej ideo
ácie určit)'ch filozofických smerov,. 
y o funkcii filozofie v 'právnom 
: tu poskytnúť riáhradu, lebo tomu" 
móže byť Úvod najviac filozoficky 
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usmerneným. - V ďalšom príspevku prof. Dr. Vratislav Bušek (Proč a 
j~k studovati právo cirkevní?) zodpovedal dve otázky tiahnúce sa k študiu 
clrke,,?éhov p~~va, t. j . pr~čo a ako 5a má ono študovať? Na prvú dáva 
sa zdov?dnu.luca odpoved poukazom na večnú aktuálnosť problémov cir
~evn~p:a~ych~. d~nú faktám existencie cirkve a jej tisíceročného vývo
Ja; tlez vzdy Z.IVYn: probl.émom pomem cirkve a štátu. Ďalej je to disci
phna, v v .ktoreJ .~ravna fIlozofia nachodí skvelý právny 'poriadok vždy 
podlozen~ hlbokym svetovým názorom. Preto si cirkevné právo zaslúži 
p.o~tave':lle samostatn.~j nau~y vyučovacej a ani námietka žeby to mohlo 
b;yf spravnym v teOrII ale me praxi neobstojí, najma že sa drží nemiest
n~ho diferencovania medzi teoreticky a prakticky správnym. - Prof. Dr .. 
HIC~al.·d . H.orr:a (D~~ny v práva. na území republiky Ceskoslovensl\é) líči 
~z.lllk d~~cIplrny deJ~n csl. . pravav a zdóraziíuje menovite špeciálny 'pro-o 
blem, deJll1 ~lovenske~o prava. Ac Slovensko a Podle Rus nemaly samo-o 
svt~t~e~lO .pr~;ne~o vyv?Ja, preca vyznačujú sa lokálnymi právnymi in-o 
s~Ituc~amI, .Clm .Je '~any samotný úkol právnej hi,storie . Nutno je spí.sať' 
u~ebn~cu t~chto deJIn, ktorá ale nemóže byť stručným výťa-hom učební, :::-
11lS~Oľle p;ava. uhor:sk~ho. ,Na po~er medzi dejinami čsl. a stredoevrop
skeho prava Je 'poukazane v tomze smyslu ako v nasledujúcom článku 
prof. Rudolfa Rauschera (Studium dějin veřejného a soukromého práva 
ve . střed~í Evropě). Prof. Rauscher . vyzdvihuje, že stredná Evropa tvori 
pOJem , hIstorický, politi,::ký aj teritoriálny. Hlavne jednotnosf ImItúrneho, 
vývoj=il', ku ktorému je počítať aj právnu evolúciu, zdóvodiíuje samostat
nosť tejto d:i!scipliny a zároveií určuje jej úkol: sledovať vzájomné vzťa-· 
hy právnych rádo v v str. Evrope a všeobecné ideje stredoevropského 
pr~vneho vývoja. Tým je vymedzený aj jej pomer k dejinám čsl. práva,. 
prava slovanského a cirkevného. Po stránke vlastnej metody výkladov 
Je hlavným úkolom vystihnutie vývojových zásad a idejí ovládajúcich 
stredo- a llovoveký verejno- i súkromoprávny poriadok a nie :snáď obo
známenie sa s pozitívnym znenÍm jeho predpisov. - Prof. Dr. Josef 
Markov (Studium 'právní'ch dějin slovanských) základ samostatnej di s ci.pli
. u.y p~ávnych ?ejín slovanských vidí v historickom fakte póvodnej kul
·turneJ a tedy I právne-kultúrnej jednoty Slovanstva a nie menej i v po·
zdejšej roztrieštenosti, ktorá sa pojí ku vzniku a nerovnému uplatneniw 
sa cudzích vlivov a odlišný'ch hos:podárskych a politických pomerov. Pre 
'onú staršiu etapu je primeranou metoda retros'Pektívna a srovnávacia 
pre novšiu len komparačná. Pri tom nesmú byť právne dejiny slovanské 
chápané ako zjav izolovaný. ale vždy ako denie podliehajúce vlivom ne
slovanských kultúrnych oblastí. - Doc. Dr. Václav Budil (O postavenf 
r-ímského práva v právnickém studiu): pojem rimského práva je - aspoií 
systematicky - ohraničený pojmom práva súkromého. Toto právo ne
zaniklo čo do svojej platnosti s rimským imperiom, a čo do svojho, 
významu neutrpelo ani v novšej dobe, keď žije v pozitívnych právnych 

·poriadkoch. Veda ním. sa obiera.1úca má neobyčajný význam propedeu-. 
tický pre bohatstvo obeených pojmov právnych, pre svoj dosial' uzná
vaný princi:p kosmopolitičnosti i individuálnosti. - -Všetky uvedené člán
ky, spisané sú dl'a tohože ·schematu a naznačujú aj metodu štúdia pa-o 
tričnej discipliny a citujú vhodnú literatúru . - Z admnistratívnej časti je· 
uviesť imatrikulačný preslov dekana prof. Dr. Cyrila CeclU'áka, v ktorom 
pla'Sticky je vyzdvihnutý rozdiel niekdajšieho a súdobého štúdia práva. 
a v novom čase zmenivšieho sa postavenía a poslania právnického stavu. 
- Tiež zprávy zo seminárov sú dókazom všestrannej pečlivosti učitefské-: 
ho sboru akademického o nové primeranejšie výchovné a vyučovade· 

metody. Luby. 

PROF. ING. JOSEF FUKSA: Zdanění podniků . Soukromo-ekonomi-. 
cké spisy, Praha II., Palackého ll. Stran 205, cena 48 Kč brož. - Pu
hlikace určená především odchovancllm vysoké školy obchodní pro jejich. 
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praksi, vhodná však jako pí'íručka i praktickému právníku a laiku. Jme
novitě pak vhodná příručka pro vyměřující úředníky berních správ, 
vzhledem k obsáhlé ,citaci judikatury nejv. správ. soudu a literatury. 

Kniha sama nepostrá,dá určitých menších vad, s'počívajících povětši
ně v tiskových chybách a pí'ehlédnutích, které však hodnotu její pro 
praktiky nezmenšují. Její cena spočívá dle mého náhledu právě v pečlivě 
sebrané citaci výnosů úřední sbírky min. fin. a judikatury nejv. správ. 
soudu (Budw. a Boh.). . 

Fuksa sám materiál rozděluje v několik části (A.-G.). A. Zdanění 
odpi,sů: Shrnuje zde, jak svrchu již vzpomenuto, všechna ustanovení zá
kona o ;přímých daních, tak i judikaturu, .při čemž rozděluje kapitolu na 
několik pododdělení, na př. Nezdanitelné mimořádné odpisy, zdanitelné 
všeobecné reservy a pod. Nevyznívá zde nikde názor autorův, nerozebírá 
jednotlivá ustanovení z hlediska vědeckého, pouze citací konstatuje je
jich existenci a uvádí v širší známost. 

B. Zdanění reserv a fondů: .. V prvé části rozvádí pojem a druhy 
reserv, v druhé pak jejich evidenci a: zdanitelnost. Směrnice dané mini
sterstvem financí výměřovacím úřadům a příslušné judikáty, heslovitě 

uvedené, z'cela stručně konstatuje. 
C. Daňová reserva, jako sub. a. 
D. Zdanění odměn společenským orgánům: Opětovně i zde autor 

nezaujímá zvláštního stanoviska ' k rozporu . mezi nejvyšším s.práv. Isoudem 
a ministenstvem financí, ale cituje zde různé výnosy a judikáty, tento
kráte ovšem velmi obšírně. 

E. Daňová přiznání. F. Platební rozkazy. 
Praktickým znázorněním přiznání a 'postupu pn zdanění poplat

nictva (chybí zde vzor přiznání k dani z obratu, které by pro úplnost 
publikace neškodilo) objaslluje laikovi celou mašinerii zdanění ,Poplatní~ 
ka. Zde .právě konstatuji určité nedostatky, na př. str. 41. tisková chyba: 
má ' býti 5% z 50.000 a ne z 5000, na str. 74 poznámka 2) je nejasná. 
Str. 55. dole, kde poplatník o.drpočítává Isi 15% účasti na Bran. pivovaru, 
ve smyslu § .55, odst. 4. zák o př. d. neškodilo by upozorniti, třeba pod 
čarou na změnu, způ'sobenou novelou Č. 167/1930 Sb. z. a n ; Uvádí zde, 
bohužel bez odůvodnění svůj návrh na jednotný platební ' rozka~. Zn:i
zornění výpisu z daňové hlav. knihy a výpočet t. zv. nepředepsané ná
ležitosti bylo by snad vhodněji, počítá·· li autor s odběrem knihy v řadách 
čtenářů, postrádajících účehlického vzdělání, vysvětlení poněkud rozší
řiti. Tyto závady však nikterak nezmenšují hodnoty knihy ve svrchu uve
dených částech a pokládám proto závady spíše za přehlédnutí a tilskové 
drobné chyby. Všechny tyto části .obsahují i přip. praktický příklad z hle
diska účetnického. 

Největší hodnotu pro praktického právníka má pak poslední část 
G.(Výnosy, judikatura a literatura k přímým daním), kde systematicky, 
dle jeďnotlivých §ů uvádí literaturu a judikaturu a to jak Boh., tak Bud
winského, čímž ·celé dílo nabývá právě na své hodnotě. Právě pro tuto 
část knihy měla by býti nejen v knihovnách těch, kdož daně vyměřují, 
ale i těch, . kdož jako poplatníci přicházejí s finačními úřady do styku, 
poněvadž v díle Fuklsově mohou čerpati pro svoji úředni činnost res·p. 
pro styk s finančním úřadem, a to jak z literatury, tak z judikatury 

. mnohá poučení. 
Dr. Fr. Bečvář. 

Zodpovědný redaktor Dr. Karel Novák. - Tiskl B. Stýblo v Praze II., 
Václavské nám. 32. 




