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patrila z privilégia Márie Terézie rádu jezuitskému a po jeho
zrušení, t. j. od roku 1777univerzite. 2 ) Tedy jej prislúchalo
výhradné právo publikovať CJH v oficiálnOlll znení, čo má neobyčajný význam hlavne pre 'Werboczyho Tripartitum, ktorého texty neboly ustálené. Prírodzene; že toto prostredie zanechalo stopy i na tvári CJH. Szegedi (v. vyššie cit.) zaviedol
rozdelenie na články a paragrafy, čím sa malo usnadniť jednak
praxi fůra jednak potrebe vedeckej a študíjnej. To sanlé viedlo
ku vzniku tzv. dodatkov CJH aké nachodhne už v edícii z r.
1696: o procesu pre urážku na cti pred vojenskými súdmi, iurisiurandi formulae variae, de diversis regulis iuris antiqui, index decretorunl et constitutiOlllull, . regum -Hungariae introitus
et exitus, soznani žúp, ďiecéz; palatínov ' a' 'arcibiskupovo Vačší
význam malo to, ·ž e pozdejšie boly' prejaté i vedecké a k.omentujúce práce niektorÝ'ch autorov, ako výš cit. Kíthoni<:hova Directio methodica (1. vyd. 1619) a Centuria (z r. 1619). Vidief,
že prvá právnická fakulta na Slovenskú. má vel'ké zásluhy
okolo vzniku a vedeckého zpracovania CJH a to je záslužné
dielo pre tri nasledujúce storočia vykonané, ba za pomalého
pokračovania našej unifikácie ani dnes nellložme ho ešte zaradiť do prepážky: ),historia ·práva «.3)
-u-

~

Zprá, vy
. Smlouva o vzájemné pomoci m'ez} Ceskoslo~enskenl a Svazem sovětských socialistických republik, podepsaná v Praze
dne 16. května 1935, má podle svélw úvodu dokonale.ti zabezpečiti, aby ' byla přesně prováděna . ustanovení Vmluv,l} o společnosti národů ó zajištěni státni bezpečnosti, územni celistvosti a politické nezávislosti států. V případě útoku .isou smluvní
strany zavázány k bezodkladné ú 'r a d ě: .tak uskutečniti jednoduchou i kolektivní záruku, stanovenolZ ,článkem 10. V Inluvg, podle něhož se lná Rada společnosti národů v takovém
případě vusloviti o prostředcích, jak zaručiti splněni závazku
z téhož článku 'oyplývajiciho: šetřiti a há.iiti územni celistvosti
a politické . nezávislo~ii členů proti každému útoku. Pro pří
pady' pak, kdy se snad. Radě I)ezdaří V!Jříditi spor vzniklý v lůně
Společnosti (kdg~ členové nabudou podle čl. 15., odst. 7 práva
volného rozhodováni a případně i sáhnuti k válce) zavazuje
,, 2) Illés József: ' Bevezetés\ a tnagyar jog torténetébe. Források torténete, Budapest, 1930, 'str. 275.
3) Dobrý ·p,rehfad dejinami vysokých škol V ' Uhrách až dO roku
1780 poskytuje inauguračný diplom univezity pešťskej zo dňa 25. marca
1780, vydaný Máriou , Teréziou a uverejnený u Mar,c zal,i ho, Enchiridion
fontiúm historiae Hungarorum, Budapestini, 1902, str. 724 ns. K dejinám
trnavskej univerzitý ISirOv. ivlášte K .' Fejér: Historia academiae scientiarum
Pazmanianae, 1835. Ůalšiu litera túru u ' Zelligera, Pantheon Tyrnaviense,
Tyrnaviae, 1931.
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sn1louva strany k bezodkladné v z á j ,e n111 é p ó moc i a podpoře proti nevyvolanén1u útoku . . Steiná pomoc .ie stipulována
též pTO případ, že ' by některá ·strana. byla předmět·em ~toku
ať už se strany člena Společnosti (teely pToti předpisůn1 U mluvy), anebo se strany nečlena, odepřevšilw vzíti na sebe čf.enské
povinnosti za účel·eIn vyřešeni sporu. Vždy se, předpokládá
útok některého státll ' e v l' o P s k é h o .
.S právního hlediska .ře smlouva .iednak bli,žším Vyll Lezením Cl zališténím splnění závozků, plY110UclCh z U mluvy o společnosti národů, ' .tedriak spojeneckou smlouvou pro pNpu.a nezdaru při urovnávání sporu podle čl. 15., kdy členové nabudou
volnosti » .i-ednati 'tak, .tak uznalí ZCl nutné k zachování práva
a spravedlnosti«. Jest .ti tedy vyklágati v souvislosti s Omluvou
o společnosti národl.l a smlouvami v jelím rámci liž uzavře
nými, lako lsou na př. smlouvy locarnské z roku 1925, anebo
konvence o určení útotníka z roku 1983. Veliký politick!J význam snilouvy' tkví .iednak lJ to 111 , .že se u.fednává v době neJistoty, pJ'(lmen(cí z hroZivého postole Německa, porušivšího
právě mezinárodní závazky o omezení branné In O.ci , jednak
v tom, že stelně -.tako · obdobná sJ;Illouzia frank o-ruská . má býti
počátkeln lednání o b'ezpečnostnÍ soustavu na evropském východě: lde tu o zCll'učení dnešních hranic Německa též .řinde
než na západě, če.muž se nezdařilo získati kolektivní záruku
velmocí v Locarnu roku 19.25-.
ý.
STANISLAV DNISTRJANSIUJ MRTEV. Vynikající rusínský civilista
a právní filosof byl původi1.ě profesQrem university ve Lvově. Ji~ z té
doby datuje se proslulé, stále často citované pojednání o přirozených zásadách právních, uveí'ejněné ve »Festsdi.rift ZUl' Jahrhundertfeíer des allg.
bi:irg. Gesetzbuche·s «. Jeho Civilní právo (1919), ~ákladní nauka práva a
politiky (1923) a zejména Základy moderního práva soukromého (1928)
zjednaly mu věhlas . V těchto svých pracích představuje se D. jako pří
vrženec Heglovy právní filosofie, zejména jeho protiklad státu a společ
nosti a jeho f zv. genetická metoda je zřejmě heglovská. Přešed í.1.a
ukrajinskou universitu v Praze, jejímž rektorem byl r. 1923, věnoval po slední léta života kritickému rozboru osnovy čs. obč. zákoníka a zde
uplatnil plně své bohaté zkušenosti právnické i nesporný právnický dů
vtip . - Je upozorniti ještě na jeho činnost politickou. V letech 1907-1917
byl poslancem rusínské strany národně demokratické ' na říšské radě ve
Vídni ·a též po převratě úsilovně pracoval pro česko-ukrajinskou vzájemnost. Narodil se 1870, zemřel · 6. května 1935 v Užhorodě.
Kš.
MODUS VIVENDI PRED PHEVEDENíM. De'llnými listami prešla
potešitefná zpráva, podla ktorej ApoštolSká stolica oznámila našej . vláde,
že súhlasí s jej návrhom na vonkajšie ohraničep.ie. diecéz a s úpravou
sp'rávy cirkevných majetkov, ktorú má prechodne prevziať apoštolský
administrátor trnavský, biskup Dr. Jantausch. Tým dochádza uskutočne
nia prvý a z hladiska medzinárodne~politického najvýznamnejší bod modu
vivendi. Zásada, že žiadna časť republiky Československej nebude podriadená , zahraničnému ordinárovi a vice' versa že žiadna diecéza česko
slovenská nebude presahovať štátne hranice, bude teda aj prakticky prevedená. Dosah konečnej dohody v tomto ohfade je ďaÍekosiahiý'. Veď
dQsiaf mali ordinári ' sídliaci v iných štátoch na mnohých miestach jurisdikčnú moc, p'omocou ktorej mohli vykonávať hlboké . zásahy do vnútornej správy cirkev'llej. Najviac bolo týmito pomerami dotčené Slovensko, lebo arcibiskupstvu ostrihomskému podliehalo 392 farností, . okrem
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toho jagerská diecéza presahuje k nám jednou farnosťou, ' satumarská '
presahuje na Slovensko a Podk. Rus 45 farnostmi, gréckoc'k at. dieééza
,slamošujvárska má v ČSR. 6 fal'ností. Zo slovenských bi,s kupstiev špišské
Jpá v ' Polsku 18 farností', odstúpených r. Hl20 diecéze krakovskej, bislmpstvo roži'íavské a košické má asi X svojich farností v Maďarsku,
gréeko-katolické biskupstvo přesovské má 27 far v Maďarsku , z ktorých
.8 hola, pí'ičlerlené ku gi·écko-kat. hiskup's tvu v Hajdudorogu a 19 farností
t"orí apbštolskú adminl s tratúru v Niškolci. ' Mukačevlské grécko-katolické
hi's kupstvo odstúpilo 2'6. IV. 1922 11 farno stí apoštolském,u administcito,
l'ovi v SeretU (Rumunsko) , a j ednou farnosťou presahuj e do Maďarska.
Do Ciech , zasahuje rezenská diecéza iha jednou farnosťou, svii.tohypcilitská vo Vitorazsku dvoma farami, viede11ská na Valčicku 4 farami ' a vratislavská do Sliezsk,a 78 farami. Zato pod jurisdikciu pražského arcihis lmpa patrilo Kladsko s' asi 80 farami a oiomouckým arcibiskupom podl~~'halo Ratihořsko a Hlubčicko, so 46-mi farami.
Všetky tieto vzájomné presahovania cirk. posohnosti cez hranice
štátne rtlajú teda v najhližšej dobe prestaf, čím sa vefmi značne prispeje
ku konsoiidácii cirkevne politicJ{,ých pomerov. S vonkajšou delimitáciou
diecezálnych hraníc úzko súvisi aj otázka nového vnútorného ohraniče- '
nia hiskupstiev. To už vyvoláva značnejšie odbtiaže, kedže v slovenských
drkevných lu~uhocn sa prejavuje značný odpor proti šťátom požadovanému zrušeniu ' bisl,npstva rožI'íavského a u kurie okrem toho sa s istou
nedoverou herie náš ' základný požiadavok, ahy nové vnútorne ohraniče
nie diecéz viedlo k zriadeniu majetkove rovnako zaistených hiskupstiev,
v ktorých by už nebolo tak vefkých rozdielov majetku henefiCiálneho,
:alw tomu je dosiaf. Ničmenej napriek všetkým ťažkostiam možno aj
v 10mto ohfade očakávať už v najhližšej dohe riešenie priaznivé" lebo
, najťažšia prekážka: odpor arcjhiskupa ostrihomského, vplyvného kardinála-prímasa Serédiho je už prekonaný a kúri·a sa v zásade priklonila
lm stanovisku nášho štátu. O sriadení slovenského a po prípade i gréckokatolického arcihiskupstva v Mrtkačeve sa predbežqe nič nehovorí . ' Ki.omu dojde pravdepodobne až po 'definHívnom riešení otázok majetkopráv'nych. Ale aj v tomto ohfade ustano.venie hiskupa Dr. Jantauscha správcom cirkevnýeh majetkov, - ktoré sú dosiaf v zatýmnej správe likvidač
nej lwmisie, pod predsedníctvom sJovenského biskupského sboru znamená vefky krok ku predu. T,eraz už nieť predvídatelných značnejších
prekážok, ktoré by koneční:/. "dohodu a jej slávnostné vyhlásenie oddalovaly.
Dúfame preto, že ' čoskoro budeme mód
zaznamenať konečnú
úpravu všetkých dosiaf nevyriešenýchotázok, čím padne aj posledn<i.
Téálna opoTa nádejí na udržanie cirkevnej jednoty bývalej koruny sv5.toštefanskej.
Knappek.
ZE SBÍRKY ZÁKONŮ A NAŘÍZENí. Pod čís. 63 byl vyhlášen zákon
'o vyvlastnění k účelllm obrany státu, pod ' č. 82 o o<::praně a obraně proti
leteckým útokům, pod č. 83 pak ' nařízení o živnosti výroby, opravy a prodeje plynových masek. - Zák. č. 64 novelisuje 'v ojenské ká~ei'íské a l{árné
právo (plné znění vyhlášeno pod Č. 65). - Zák. č. 66 propůjčil něldéým
ustanovením celní smlouvy s ' Rumunskem vnitrostátní účinnost, zákonem
Č. 72 a 99 byla provedena úmluva s Rumunskem o ' rozdělení majetku pí·j
ťÍpravě hranic a' o starých dluzích, zák. Č. 74 'provedl mezinárodní úinll,lvy
lahské a dunajské. Poď č. 90 vyhlášeno rozšíření působnosti úmluvy
{) práviu pomoci s V. Britanií, pod Č. 91 pak výpověď smluvníeh" celních
.s aze,b francol!zských, - Zák. č : 67 umožnil výplaty za státní věcné ,dodávky pokladničními 'poukázkami místo hotovými penězi, pod Č. 92 byl
vyhlášen odklad splatnost{ obilJ,1.Ích zástavních listú, pod č" 94 pa,k úprava
pl!itebních styků s Řeckem. - Zák: č. 68 , ~tanóví ' příslušnost vrchních
soudů jakožto soudů státních p.odle 'zákona na ochranu ' republiky. Zák.
Č. 69 je druhou novelou zálwna č. 77/1927 o finančním hospodaření úzeniní samosprávy. Zák. Č. 70 jedná o v)"vozních úvěrech, Č. 71 ' pak ó hosp'o oářském vyzvědačství (proZrazování hospodářského ' tajemství, týkajícího'
se výroby nebo odbytu dúležitého tuzemského zboží), - DéfinHivní úpra-
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va ' automobilových poměrú byla provedena zákonem č. 77 (doprava' osob
a zdanění ' provózu) :i č. 81 (náležitosti . automobilu, řidičské oprávnění r
evidence, bezpečnost jízdy. odpovědnost za škody jízdou . způsobené; účin
nosf bude zavedena teprve vládním nařízením, načež pozbudou platností
dřívější předpisy, téže látky se týkající). , Zák. Č. 78 . novelisuje daň
z . minerálních ; olejú; nař. Č. 84 upravuje daň ze zapalovadel, nař. Č. 8&
pak jejich cenu, nař. č: 88 poskytuje bilanční úlevy, nal·. · Č. 103 daňové
úlevy při provádění ' oprav domů s byty podléhajícími ochraně nájemníků.
Č. 109 je vyhláška' o paušalování obratové daně u kloboukú. ~ Zák. Č. 79
staÍ10ví nově podmínky hasičského příspěvku při požárním poj~štění a
zrušuje obdobná dosavadní ustanovení zemských zákonů; je proveden
vládním nařízením Č. 80. - Zákonem ·č. 73 byl .založen , Tyršúv státní tělo
cvičný ústav. Zák. Č. 75 zakazuje přídavky při prodeji zboží. - Zákon
č.· 76 nahradil dosavadní předpisy o splátkových obchodech. Nař . .č. 101
novelisuje zákon Č . 251/1933 o prodeji. zboží za jed~otné ceny. - Statistické hlášení dovozu zboží bylo 'upraveno nařízeními Č. 86 .a 87, přímý
úvěr vývozcům pak usnadněn nařízením Č. 100. P'4ttnost kolektivních
smh.lv pracovních byla paušálně prodloužena do 1. ' března 1936 . nařízením
Č. 89. Předpisy o 8hodinné době ' pracovní byly suspendovány pro dobu
voleb nařízením Č. 93 a 107. Pracovní podmínky . tex,t ilního dělnictva pře
chodně upraveny nařízením Č. 102. Změn celních ,s.azeb se týkají naří
zení Č. 105 (obilí) á 108 (tuky)" ---, Podč. 95 bylo vyhlášeno. .zrušení kon,e ese pro místní dráhu Slaný-Kačice. - Pod č. 96 vyhlášena změna názyú ' obvodových úřadoven bývalého státního. pozemkového Madu ,(zrušeného nařízením č. 22/1935). - Vlád. nař. Č, 97 novelisuje zákon o sociálním pojištění. - Pod Č. 98. bylo v)ihlášeno novelisovan~ úplné znění
řádu volení do sněmovny poslanecké. ~ Nařízením. Č. 104 byl zřízen politický okres hořický v Čechách a zlínský · v zemi Moravskoslezské s pů
sobnostj od 1. října .1935. - Pod Č. 106 vyhlášena povinnost odv~děti příspěvky do vyrovnavacího fondu mléčného pro zemi Čes·koll.
-j.
NOVÝ zAKON O JíZDĚ MOTOROVÝMI VOZIDLY. Zákon lze 26.března 1935 Č. 81 Sb . . z. a n., který čeká vŠak na prováděcí nařízení, j~
velmi obsáhlý a v 97' paragrafech upravuje jak administrativu týkající ·se
motorových vozidel, tak vlastní provoz a otázky z něho ;plynoucí ' (náhradu škody. povinnost pojistnou ' a pod.) . Spolu se záko::n em z ~2. dubna
ľ935 Č . 77 Sb. z. a n. o dopravě ' motorovými vozidly a jich zdanění, který
se . týká motorisované dopravy po stránce živnostenské a daňové, tvoří
soubor norem, jimiž spolu s příslušnými prováděcími nařízeními po jich
vydání bude upravena tato materie s1mtečně ve všech směrech.
Nové bezpečnostní př.edpisy o jízdě .motorovými vozidly, tedy vlastní dopravní předpisy, jsou v oddíle VII. zákona Č. 81/1935 Sb. z. a ' n .
v § 38 až 44. Předpisy tytq jsou většinou rámcové. Zajímavý jest . zákaz
odst. L §u 38, podle něh.ož . n-esmějí iíditi motorové vozidlo osoby, jichž
rozpoznávací nebo ovládací schopnost jest podstatně snížena zejména únavou nebo působením lihových nápojů. V konkretním případě bude aSl
tě~ko, pokud . jde o únavu, prokazovat poU-ebný stupeú snížené vnimavosti. Při nehodě 1;>ude snad ,taková kvalifikovaná únava p.apříště přitěžu
jící okolností, jinak bude tento předpis působiti spíš preventivně tak, že
unavený řidič ' nepo jede. až po odpočinku, a počet nehod připadající na
vrub ú,navy řidiče se. tím snad sníží. -;- Maximální ry·chlorSt (odst. 3
§u 38) ne~í zatím ' stanovena, múže však býti určena prováděcím naříze
ním., Přestoupení předpisů o rychlpsti podle § 80 posl. odst. 'búde policejní m p~estupker.n, 'nikoli deliktem .soudním, nebylo-li jím zpúsobeno jinému
nebezpečí smrti nebo nebezpečí pQškození na. těle. Důležité jest ustanoyení odst. 7 .cit. par., které předpisuje, aby vozidlo vždy, zejména však
v uzavřených 'osadá,c p a v blí.zkosti obydlí, jelo co nejWeji. Lze doufati,.
že prováděcíIl! naříz~p.ím bude přísně zakázáno používání řvavých klaks.onú, jež jsou ,zejména v Praze · v'e v~lké oblibě .a značně rozšířeny, zaUm co v cizině · neJ"sou .vúbec přípustné: Bylo by na místě, aby v prov. n:;1": .
řízení došla jasného výx.azu snaha: zákonodárce po tichém provozu, . jež
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se kryje s posledními snahami moderního dopravnictví; zejména bylo by
používání výstražných znamení a vyloučiti všecka vozidla,
~iež nejsou s to docíliti tichého chodu (hlavně motocykly) z provozu ve
vnitřních částech měst. Lze jen vítati, že byla normativně stanovena
-povinnost řídiče vozidla způsobivšího úraz, aby dopravil zraněného k lékaři, příp. do nemocnice.
Účinnost předpisů zajišťuje zákon trestními sankcemi (§ 8'0 a nás!.).
Přestupky tyto jsou delikty správními a trestají se pokutou ·do 2000 Kč
nebo trestem na svobodě do 5 dnů, za okolností zvlášť přitě.žujících pokutou do 5000 Kč nebo trestem na svobodě do 14 dnů. Novum jest možnost uložení náhrady škody do 1000 Kč v trestním nálezu a možnost pro.zatímního odnětí vůdčího listu. § 81 a 83 jsou věnovány úpravě mandátního řízení tresrf:ního pro tento druh přestupků. Trestní příkaz lze vydati
i v nepí"ítomnosti obviněného, tedy jakési řízení in contumaciam, a upevniti jej na vozidlo. Orgány veřejné moci, na něž má hýti př~nesena pravomoc k vydávání trestních příkazů, musí se říditi při ukládání ' pokut úřed
ně předem stanovenými sazbami, jež nesmějí přesahovati 300 Kč.
pšř.
třeba usměrniti

NĚKOLIK NOVINEK ÚSTAVNtPRÁVNÍCH Z POSLEDNÍHO ROKU.
koncem ročníku nebude snad chybou aspoň několika slovy všim-'
nouti si hlavních rysů vývoje ústav v posledním roce. Nebudou zde po·drobně jmenována všechna 'opatření i všechny návrhy, které byly v údobí
' podány, ale aS1poň zlomkově vyznačeny hlavní rysy nejdůležitějších ústavních bojů a jejieh výsledků. V Céskoslovensku byia na počátku minulého
léta rozvířena velká debata o nutnosti změniti parlament a výběr jeho
člt'nů. Uvažovalo se velice vážně o parlamentu složeném z hospodářských
.odborníků, který by zaměnil dnešní senát. tasopis »Demokratický Střed «
(později přejmenovaný na »Program «) přinesl z pera dr. O. Krouského a
doc. dr. J. Klimenta návrh .na nový volební řád, odstraňující vázané kandidátní listiny a zavádějící volby osob při zachování zás1a dy poměrného
.zastoupení. - Hospodářské starosti a hlavně blížící se parlamentní volby
způsobily však, že žádný z' těchto dalekosáhlých plánú nebyl ani parla ·
mentu předložen. Vláda sama předložila parlamentu k schválení návrh zákona o změně volebních řádů, který však neprovedl žádný·ch zásadních
zmčn dosavad platného řádu .
Ve Francii po téměř tříletém úsilí vyvrcholily snahy o reformu ústavy v návrhu, .který připravil ministerský pí"edseda Gastón ' Doumergue.
Doumergue veden předešlými návrhy Maurice Ordinairea, André Tardieua,
Raymonda Poincaré a Josefa Barthélemyho pí'iklonil se k zásadě, že je
nutno zvýšiti pravomoc výkonně státní moci a hlavně posíliti práva mInisterského předsedy. Hlavně žádal, aby ministers1rému předsedovi náleželo právo rozpustit poslaneckou sněmovnu bez pi'edchozího souhlasu senátu, aby počet členů vlády byl ústavou omezen a aby nebylo nutno odhlasovati vždy rozpočtovou dvanáctinu, poněvadž rozpočet z minulého
ro~u platil by až do schválení rozpočtu nového. Doumergueův návrh stal
se předmětem značného boje o politickou moc a když sjezd strany radikálně-socialistické v Nantesse vyslovil k němu zamítavě,
padl návrh
i Doumergueova vláda.
Sovi'tské Rusko předložilo v únoru 1935 kongresu rad Svazu Moloto,:,ův návrh na některé změny ústavy, jež byly přijaty. Tak hlavně neúplné rovné volební právo bylo nahraženo právem rovným, volby odstupňované volbami přímými a volby veřejné volbami tajnými.
Ovšem tyto
změny nebyly ještě provedeny, kongres rad pouze pověřil zvláštní výbor
vypracováním nového definitivního návrh, který. do příštích voleb má býti
schválen a proveden.
'
. Britská Indie má také dostati novou ústavu, rovněž tak j ' indické
státy a indická federace. Její návrh byl předložen londýnskému parlamentu a projednáván také na .sjezdu konservativní -s trany anglické v Londýně. Návrh stanoví zřízení 11 britských provincií, v čele s guvernérem
a výkonnou radou a ministry, odpovědnými zákonodárnému sboru. Každá
Před
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avšak mimo poslanců zasedají také členové jmenovaní. Jakmile provincie
dostanou samosprávu, bude se vyjednávati s jednotlivými indickými knlžaty o přistoupení k federaci. Mimo federaci zůstanou knížata závislá na
koruně, jež s nimi bude jednati' za pomoci britské vlády. V čele provincií stojí generální guvernér, který rovněž řídí a spravuje federaci. Pomá-·
hají mu výkonná rada a ministři zodpovědní federálním zákonodárnym
sněmovnám. Ty budou dvě každá dostane zástupce britských provincií a indických států .
Estonsko a' Bulharsko spějí k reformě ústavy ye smyslu korporatiyního státu, l'uinunská ústava má být změněna tak, aby moci výkonnése dostalo více oprávnění. V Maďarsku vždy čas od času ohlásí zavedeni
tajného hlasován!, ale pí'es provedené změny volebního l'ádu jsou daleko·
od skutečného tajného hlasovacího práva.
čb.
ZE SOCIALNÍHO ÚSTAVU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY. Dne
března 1935 pořádal Sociální ústav spolu s Masarykovou sociologickou
spc,lečností oslavný večer 85. narozenin presidenta republiky.
Předseda
Mas'a rykovy sociologické společnosti Dr. E. Chalupný poukázal na to, že
hlavním dílem Masarykovým na poli vědy bylo založeJ.?í československé

5.

sociolog-íe. Stalo se tak spisem »Základové konkrétné logiky «, jenž vyšel
pí'ed padesáti lety a v němž autor obeúele podle široce a všestranně po. jaté soustavy věd' položil základy československé sociologii. Masarykovo
dílo zachránilo naší s,o eiologii od tápání a omylů, jakým byla vydána na
pi'. v Německu, Masaryk však prospěl naší sociologii svým smyslem pro,
spojení vědy s 'c elkem života a úsilovným. · zájmem o aktualitu. Jeho žáci
se od něho učili nikoliv pouhé vědě knižní, nýbrž vědě čerpané ze současného života. Tím stal se Masaryk velkým vychovatelem dvou generací
a v tom splývá jeho teoretické věd,ecké dílo s praktickým dílem politick~r m a sociálním. Ministr Dr. ,Beneš proslovil pak přednášku na thema
»Sociolog-teoretik a politik-praktik «. Ministr Beneš ve svém prOSIOYll nejdříve vymezil místo, které zaujímá v lidské činnosti politika. Soudí, že
náleží k nejvyšším společenským zaměstnáním, jsoue zároveI'í. vědou, umě
ním i filosofií. Politik musí míti smysl pro vědeckou methodu a musí
dobl'e užívati analytických schopností rozumu. Velkým politikem může'
b~7ti jen ten, kdo v politice dovedl vždy kontrolovati cit rozumem a rozum
citem a je vyrovnávat, kdo pochopil. že v politice musí býti historickým
filosofem a etikem. V podstatě tu jde vždy o problém no etický. Politika.
byla vždy bojem o správné rozpoznání existující reality dnešní a možné
fE·ality dřívější, pojaté v duchu jisté doktriny filosofieko-historické a eiické. Všecky tyto úvahy lze aplikovati na politickou činnost presidenta Masal'yka jako na vzor· opravdového státníka.
Dne 28, února 1935 přednášel Dr. Robert Kollar o »výsledcích statistiky abiturientů středních škol,«. Podal podrobný rozbor jejich nezaměst
nanosti, všiml si povolání abiturientů a jejich rodičů a pojednal o volbě
povolání. abiturientů. Pak přešel k srovnání počtu abiturientů s populač
ními daty a zmínil se o organisaci školství, jakož i o způsobech, kterým)
bylo by snáze docíliti zaměstnání abiturientů středních škol.
Dne 14. března 1935 přednášel univ. prof. Dr, Bydžovský o organisaci našeho školství a našich potřebách kulturních a hospodářských . Před
nášející pojednal o souvislosti orgaúisace školství s otázkou nezaměstna
nosti a uvedl, že prostředky pro regulaci počtu žactva nesmějí příliš zasahovati do svobody rozhodování. Škola musí se říditi především požadavky vniU'ní ekonomie vzdělání; požadavkem správného výběru a úspěš
ného absolvování. K tomu musí mířiti veškerá organisace školská. Vzdě
lání nutno oceI'í.ovati nejen se zřetelem k jeho praktickému využití, nýbrl
i se Ú'etelem li:. jeho hodnotě kulturní: Důkladná a soustavná raciona1isace školství vyžaduje taKé "racionalisaci veškerého života.
Dne 19.~ března 1935 přednášel prof. právnické fakulty university
v Bordeaux Max Bonnafous o socialistické dokt,rině Jeana Jauresa. Před
nášející pojednal o snaze a bo ji Jauresově za mír. Jeho pacifismus ' vy-
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věrá

z přesvědčení, že mír lze zachovati. Doporučoval smírné řešení mezinárodních sporů, navrhoval mezinárodní arbitrage a doporučoval řešení
míru cestami, které vedly k založení Společnosti národů.
Dne 21. března 1935 přednášel Jaromír Hradil, ředitel Baťovy škoiy
mladých mužů ve Zlíně o spojení ško l se životem. Moderní výroba klade
včtší požadavky na pracujícího člověka. Proto Úeba 1?í'lzpi'tsobiti školskou
výchov.u i praktický výcvik. Škola musí víCe vychovávati pro život. Třeba
zkrátiti dobu teoretických příprav. Mladého člověka třeba vychovávati
k sebevědomí a k tomu, aby nespoléhal na jiné. :Řečník zmínil se o zkušl'nostech, kde lidé, vedení účelnou výchovou pro praktický život, dopra··
covali se těch nejkrásnějších výsledků. Vzdělání práci usnadľiuje a zvyšuje výkon, pi·j tom však tr'eba snažiti se o co největší uplatnění se žáků
v praktickém životě.
Dne 28. března 1935 přednášel profesor národního hospodářství na
London-School of E~onomics a bývalý státní podtajemník pro zahraniční
záležitosti Hugh Dalton o sociální politice' ve Velké Britanii. Přednášející
pojednal o problému nezaměstnanosti ve Velké Britanii a o dťisledcíeh
návratu ke zlaté měně. Nynější vláda opustila tradiční politiku svobo<!ného obchodu a zavedla ochranná cla zároveľi se stanovením kvot pro
různé druhy dovozu, zejména zemědělských v~r robků a preferenčních cei
pro dovoz z britských dominií a kolonií. Bylo také započato s uzavírántm
několika dvoustranných obchodních smluv s cizími zeměmi. Ve Velké Britanii vzrůstá mínění, že by se mělo pl'iluočiti k aktivnější positivní politice. Žádá se socialisace hlavních prllmyslových odvětví a bank a příprava
záměrné soustavy celonárodního plánování.
Dne 4. dubna 1935 přednášel prof. Dr. Emil Schoenbaum na téma
IÚ'ise, nezaměstnanost a sociální poji.štění. O této přednášc~ jsme referovali jíž v čí,sle 8.-9. ročníku XV!., str. 367 a násl. našeho časopisu.
Dr. Jindí·ich.
VYHLÁŠKA. Ústřední sdružení slovenského prllmyslu v Bratislavě
věnovalo u příležitostí desítiletého trvání čsl. republiky r. 1928 částku per
Kč 10.000.- na zvláštní fond, jehož úroky mají býti upotřebeny každoročně na odměií.ování vědeckých prací, v prvé řadě z oboru práva národohoS'podářského a národohospodářství se zvláštním zřetelem na průmysl
na Slovensku a Podkarpatské Rusi. K vypracování prací a udělení cen
z tohoto fondu byl zřízen 5členný správní výbor, skládající se ze 3 profesorů volených právnickou fakultou a 2 členů jmenovaných Ústřednlm
sdružením slovenského průmyslu. Tento správní výbor chtěje vzbuditi o 11terární práci větší zájem, usnesl se vypsati 10 (deset) themat k vědeckému
zpracování a pět nejlepších prací honorovati cenami slovenského průmyslu. Themata ta jsou:
.
1. z národního hospodářství: .a) Investiční politika samosprávných
svazů na Slovensku a její skutečné I možné a účelné financování; b) železniční tarifní politika popřevratová na Slovensku a P. Rusi (jaká byla;
jest a měla by býti); c) plánování a plán,ovitost v hospodářství (projevy,
vývoj myšlenky, kritika a zda a jak by ji 'bylo možno za našeho právního
řádu uskutečniti), ev. reflex na hospodářský problém slovenský.
2. Z práva obchodního: a) vliv změn hos'Podářské struktury akciové
s'polečnosti na právní postavení akcionářovo; b) ručení člena veřejné spoJečnosti obchodní podle práva slovenského (obchodního i fi~1ančního).
3 . Z práva správního: a) základy pracovního práva platného na
Slovensku a P. Rusi; b) návrh obecního zÍ'Ízení pro Slovensko s důvodo
vou zprávou; c) dozor nad veřejnoprávními pojišťovacími svazy a ústavy
pod le práva českoslo venského.
4. Z práva finan čního: vývoj úpravy přímých daní v Uhrách od
r. 1848 do převratt!-o
Ceny js,ou dvě po 4000 Kč a tři po 2000 Kč, to jest dohromady14.000 Kč. Práce mohou podati absolventi právnické fakulty university Komenského v Bratislavě do 10 let po vydání absolutoria. Práce slovensky
psané mají ceteris paribus přednost.
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Práce buďtež podány do 31. XII. 1936 do 12. hod. polední na dě
kanství právnické fakulty university Komenského v Bratislavě, Kapitulní
ul. 1 přímo nebo poštou doporučeně, buďtež psány na stroji a označeny
hes1em. K práci buď připojena zalepená obálka, týmž heslem jako práce
označená, v níž buď uvedena adresa autora práce.
O udělení cen jednotlivým pracím rozhodne výše uvedený správní
v:)lbor pro rozdělení cen slovenského průmyslu. Usnesení jeho bude publIkoyáno dnem 7. III. 1937 na úřední desce děkanství právnické fakulty
v Bratislavě a v novinách.
SOUTĚŽ. Československá Akademie Zemědělská vypisuje . vereJnou
soutěž pro příslušníky republiky Československé na théma : »Historická
monografie některého velkostatku v Ceskoslovensku«. Předmětem monografie může býti ktérýkoliv velkostatek (do r. 1848 panství, dominium)
v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku, Podk. Rusi, je-li k ně
mu zachován dostatečný archivní materiál, t. j. archiv tohoto velkostatku,
pq pí' . jeho ústřední správy, od doby co možná nejstarší, nejméně vša!(
od začátku 17. století až do současné doby. V této monografii mají být1
zpracovány jak písemnosti z vlastního archivu velkostatku, tak také z jIných archivů zemských, státnícp atd. v ' přehledný obraz vývoje hospodář
ství ve všech odvětvích a po všech stránkách správy patrimonijní i hospodářské, kterou velkostatek vykonával. Na zpracování vy'pisují se 3 ceny:
I. 8000 Kč, II. 5000 J;\.č, III. 3000 Kč. Podle rozhodnutí poroty mohou býti
tyto ceny rozděleny také jinak. Lhůta k odevzdání končí 31. prosince H)37.
K soutěži se mohou hlásiti jen práce dosud netištěné. Rukopis musí býti
čitelný, podle možnosti na stroji, psaný česky nebo slovensky. CAZ má
právo odměněné rukopisy vydati svým nákladem za obvyklý honorář. HoYněž si vyhrazuje, aby odměněné rukopisy, pokud nebudou publikovány,
byly jí k dis.p osici k studijním účelům. - V porotě zasedají: Dr. Václav
Cerný, odb. rada ve státním zeměděl. aro::hivu v Praze, František Čvan
čara, vrch. zeměděl. rada a stát. inspektor zeměděl. škol v Praze. Dr. Ramil Krofta, profesor a vyslanec v Praze. Dr . Frant. Lom. přednosta Ostavu . pro zemědělskou politiku Csl. Zeměd. Akademie v Praze. Dr. Josef Pekař, profeso'r Karlovy university v Praze. Dr. Jar. Prokeš, ředitel archivu
ministerstva vnitra v Praze. Dr . Josef V. Šimák, pofesor Karlovy university v Praze. Dr. Antonín Štefánek, min. rada v Bratislavě.
»NITRAN «, spolok slovenských akademikov v Nitre poriada za prlspenia Extenzie univerzity Komenského cyklus osvetový.::h prednášok bratislavských univerzitných profesorovo
Cyklus bol zahájený 6. IV. prednáškou prof. Dr. Babora na tému: Basový problém a dedičnosť. Prednášaj(lci osvetlil otúzku zo stránky sociologickej, ale hlav ne lekársk~j.
- Ďalej prehovoril 12. IV. prof. Dr. Horna o otázke: Dejiny vinárstva
na západnom Slovensku. Prednáška vyplynula z dlhoročných študií prof.
Hornu o vinnom práve a stretla sa u obecenstva s mimoriadnym záujmom, keďže vinárstvo na Slovensku a menovite v Nitre má dávne tradid(' a dosiaf ešte nie je dostatočne osvetlené. O týždeií neskor
p1"l~rlllúšal prof. Dr. ]{arva.~ na tému: Hospodárska .sebestačnosť Slovenska. Prof. Dr. Karvaš realisticky vyložil fakt, že Slovensko nie je sebestačné, veď ani celý náš štát ním nie je. Úpadok slovenského priemyslu
bol ne'vyhnutelný, lebo Slovensko ztratilo obrovské odbytište, akým bolo
Vefké Uhor.sko. Je ale isté, že tu bude náprava možná; zvlášť treba dbal
o zlf'pšenh' stavu rolníctva. Dosiaf nie dosť využitými obormi hospodárskými na Slovensku sú baníctvo a .cudzinecký ruch. Cyklus týchto
prednášok bude· zavřšený prednáškou prof. Dr. Kizlínka: »Právo a spravedlivosť«, začiatkom júna.
V. Matulay.
VALNÁ HROMADA PRÁVNICKÉ JEDNOTY V PRAZE. Právnická
jednota v Praze konala dne 23. května 1935 svou řádnou valnou hromadu. Činnost tohoto našeho nejstaršího právnického spolku, který vstupuje
letoškem do svého 71. ročníku, spočívala podle přednesených referátů
jako v letech pi'edešlý,c h zejména v poí'ádání přednášek, ve vydávání spol-
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kových časopisll a v péči o spolkovou knihovnu. Přednášek bylo . ve správním roce 1934 konáno 15. Spolkový časopis Právník byl v tomto roce
expedován v 1734 'v ýtiscích (kdežto v roce 1933 v 1799 výtiscích). MeZi
předpl.atiteli bylo 145 členů Všehrdu. Z účetní zprávy je patrno, že jeho
vydávání v nynějším rozsahu je umožněno jen značn)'mi podporami veí'ejnými, zejména Rašínova fondu. To platí též o druhém spolkovém časo
pisu, jímž je Bulletin de droit tchécoslovaque, jehož vyšel v roce 1934 jeden sešit; nové jeho čÍlsllo vyjde pravděpodobně letos v červnu. Spolková
knihovna vykazuje asi 7000 knih. Obecné neutěšené finanční poměry se
projevily pomě rně značným poklesem členů. Pravidelný počet členů se
pohyboval v minulých letech kolem 550, na počátku roku 1934 měla Právnická jednota 493 členll a koncem tohoto roku 458 členll, tedy téměř o sto
méně, než v normálních dobách. Do í'editelství Jednoty byli zvoleni dosavadní funkcionál'i, totiž prof. Dr. K. Hermann-Otavský, odb. pí·edn. doc.
Dr. V. Joachim, odb. přednosta Dr. J. Voska, adv. Dr. E. Polan a Dr.
V. Kubeš.
rk.
REDAKČNÁ RADA bratislavská konala schódzu dňa 14. V.' 1935 za
predsednictva p. prof. Dr. R. Rauschera. Zúčastnili sa jej kolegovia: Doc.
Dr. Knappek, Dr. Luby, Dr. Bečvář, JUC. Rebro a JUC. Karpat. Rokovalo
sa o príspevkoch pre posledné čÍ,slo. »Všehrdu «. Budúca schódza bude
7. VI. 1935 o 18. hod. v seminári práva stredoevropského.

Literatura
RUDOLF PROCHÁZKA: Likvidace války 1919. Politická knihovna.
I. Kniha XXXVI. Stran 310. 8°, se 3 illustracemi v textu a 3 mapami. Orbis 1935. Praha. Cena 49 Kč. - Dnes, kdy jsou mírové smlouvy
stále na politickém programu, kdy jsou vášnivě potírány i hájeny, poně
vadž s jejich existencí jsou spiaty životní zájmy národů a států, jest dobře
si uvědomiti jejich výhody i slabiny, jejich těžké tvoření, různé zájmy a
osoby, které na nich spolupracovaly. Kniha Procházkova celý problěm
mírových smluv věcně a soustavně rozebírá a osvětluje, umožňuje jej pochopiti a uvědomiti si jeho význam a dosah. Je tu mnoho nového, co
upoutá, v podrobnostech i v ideovém pojetí. Pěkný a zejména pro čsl.
autora potěšující úspěch.
L.
Řada

EMIL LUDWIG: Duch a čin. Hovory s Masarykem. Z rukopisu pteložila F. K. a V. K. Š. K 85. narozeninám T. G. Masaryka vydal Čin v Praze 1935. Knihovna Tvůrcové a dílo, řada 5., svazek 2., stran 257. 8°. Cena
Kč 38.-. Jest viděti, že Ludwig přistupoval k rozmluvám s Masarykem
s láskou, neboť jinak by se mu sotva podařilo tak věrně vystihnouti Masarykovu osobnost, tak prostou a mohutnou, tak přímočarou, ale zase
úzkostlivě spravedlivou. Jest charakteristické pro Masaryk~, že bývá při
definici problémů skoupý na slova, že řekne jen to, co považuje za nutné
říci, ale že i. těchto několik slov vystihne plně jádro věci, aniž by zanechávalo nějaké pochybnosti nebo budilo zdání neutrální reservace. I když
je Masaryk pro pravdu absolutní, nemiluje absolutních pojmů, které tuto
pravdu zkreslují. Snad jeho celý život byl a je hledáním pravdy. A v tom
je patrně i jeho originalita názorová. V posuzování problémů nejde cestou, kterou vyšlapali již před ním jiní, uvažuje o ně:rp. samostatně, zbavuje jej příkras i chybných konstrukcí a tak se dobírá spíše jádra než
ten, kdo spoléhá na jiné. Ludwig dovedl krásně vystihnouti tuto metodu
Masarykovu, dovedl zachytiti jeho zjev v celé jeho šíři, bohatosti, evangelické prostotě i velikosti. V úvodní kapit9le zachycuje Masarykův portrét,
který byl již uveřejněn jinde. V dalších kapitolách probírá s Masarykem
formou důvěrného rozhovo,r u různé problémy jeho myšlení, jeho života
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