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chovým zanzením znamená pro majitele takových přístrojů (lékař"e , ho
liče a pod.) peněžité náklady. Také o této osnově podáme podrobnější 
zprávu příště. 

Bylo již častěji konstatováno, že nynějšÍ stav rozhlasového práva 
není plně uspokojivý. Základní předpisy jsou kusé a jsou zkomplikovány 
tím, že vycházej í z předpokladu, že rozhlas je součástí telegrafu. Podrob
nější předpisy jsou roztroušeny v ministerských věstnících a v úředních 
listech jednotlivých ředitelství pošt a telegrafů, takže jsou veřejnosti ne
přístupné. Mimo to není jejich závaznost vždy nepochybná, takže může 
dojíti k rozporu mezi výnosem a judikaturou. (Černí posluchači · jsou 
stiháni podle § 24 zák. 9/1924. Tento zákon stanoví v § 19, že žádost 
o povolení k přechovávání radiotelegrafních a radiotelefonních zařízení 
se podává s předepsanými doklady přímo ministerstvu obchodu a živ
ností, avšak všichni řádně přihlášení posluchači mají jen koncesi, kterou 
vystavily poštovní úřady podle výnosu ministerstva pošt a telegrafů 
č. 137/ 1925). Byla již několikráte vznesena žádost po jednotné kodifikaci 
rozhlasového práva, která by se uspokojivě vyrovnala se všemi danými 
problémy. . 

Rozhlasový zákon by měl splniti tyto požadavky: odloučení práva 
rozhlasového od práva telegrafního a telefonního; přiznati rozhlasu význam 
instituce veřejně prospěšné; nově upraviti nabývání a pozbývání ( dočasné 
odhlášení) rozhlasové koncese; normovati vlastnické, držební, zástavní 
poměry k rozhlasovému přijímači, zejména vyloučiti přijímač z exekuč
ního zabavení; zajistiti ochranu posluchače proti rušení příjmu; přiznati 
posluchači právo na antenu a ostatní rozhlasové zařízení. 

To jsou jen základní body. K nim by přirozeně přistupovaly i další 
předpisy pro jednotnou právní úpravu nejen poslechu rozhlasu, ale i jeho 
vysílání. Dr. Karel Remeš. 

Zprávy. 

Ministerské pense. Ve starostech o státní rozpočet, nové daně a řadu 
iiných naléhavostí nevěnovala naše veřejnost dosti pozornosti návrhu na 
zavedení pens.{ pro odstouplé ministry. Také podrobnosU návrhu nejsou 
známé. Věci se věnovala v našich denních listech poměrně malá pozornost, 
přece však stojí za zaznamenání alespoň článek Peroutkův v Lidových 
Novinách. Peroutka návrh obhajuje a hlavním jeho argumentem je úvaha, 
že je lépe dávati z veřejných prostředků veřejně než tajně. 

Jde o problém vusloužilých politiků vůbec. který vzniká všude tam, 
kde se vuvinula třída politiků-profesionálů. Pokud ;e politik amatérem, 
t. j. buď provozuje politiku vedle svého občanského povolání, nebo aspoň 
má možnost svoje civilní povolání dále vukonávaU po skončení svoH po
Utické hu, }e dobře. Ze si takto naše ústava představovala čs. politiky, 
je patrno Ťak z ustanovení o státních a veřejných zaměstnancích, stanou-li 
se členu Národního shromáždění (.~ 20), tak z předpisu o přípustnosti 
poslaneckých a senátorských intervencí u advokátů (.~ 22). Také ještě je 
dobře, kduž politik je sice profesionálem, ale svoji profesi vykonává na 
základě služebního poměru ať }ako ta.iemník nebo novinář. Ti mají aspoň 
pensitní po}ištění. Problém však vzniká u těch, kteří se politice věnují 
celoživotně a výhradně, takže opustili všechnu nepolitické zdroje příjmů 
a obživ!!. U tohoto druhu politiků, }ichž .ie u nás asi většlina, vzniká sku
tečně palčžvá otázka, .tak upraviti }e}žch exžstenční za}žštění po skončenf 
je.iich politické · kariéru a aktivitu. Někteří z nžch se dovedli za;žstiti samž: 
al ;měním nebo }inak vudatnými hospodářskými posicemi, ať zbytkovým 
statkem a pod. Na jiné - hlavně nekoaliční - nevybulo. A tu }e p-řede
vším otázka, zda se tento vskutku aktuelní problém řeší zavedením pensí 
jen pro vusloužilé minžstru, ač pro toto částečné řešení mluví - vedle 
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monarchických tradic - také jeden nepopíratelnzí důvod dekorativní: je 
mnohem trapnější v'iděti ošumělého bývalého ministra. než oŠl1'měl'ého 
jen poslance a pod. Není žádným tajemstvím, že dosud byla tato otázka 
řešena ;ednak pomocí instituce senátu - v tomto směru vskutku nikoliv 
zbytečné - jednak více méně honorovanúm členstvím v různúch jiných 
sborech: správních radách, vúborech, komisích a direktoriechv nejrůzněj
ších naŠ!ich institucích veřejných i poloveřejných, ba i neveřeiných, jen 
pokud na jejich složení mají vliv politické strany. A že máme u nás insti
tuoí tohoto sboru počet pozoruhodnú, o tom není sporu. Přesto však bude 
u': v nejbližší době nutno pojmenovati věci pmvúm jménem a položiti si 
otázku pensi.iniho zaopatření zestárlých politiků -profesionálů a jejich po
zůstalých. 

Peroutkdv argument je dnes ovšem anachronismem. Tak v letech 
1919-1920 bUl ještě na místě. Dnes však jsou politické strany už příliš 
hluboko vrostlé do všech složek našeho veřejného a hospodářského života 
a pevně zapojenu u všech zdrojů příjmt"l. Je pozdě volat: dáve}te ;im ve
řeiný tribut, aby si nebralu tajný, kduž už tu tajné tributy v nejrůzně.Ťších 
formách jsou dávno v pevnúch rukách. 

Přesto dlužno uznati shora naznačenú problém za aktuelní, ježto 
i v politice se musí začít klást po žadavek střídání aeneraoi. mr. 

Slovenské přednášky na právnické fakultě Karlovy university. 
10. listopadu se konala zahajovací přednáška nového docenta pr~vnické 
fakulty Karlovy university - našeho pařížského vyslance dr. Stefana 
Osuského - na téma »Organisování míru po světové válce«. Mezi čet
ným posluchačstvem byli zejména ministerský předseda dr. Hodža, mi
nistři dr. Krofta a dr. Dérer a četné jiné osobnosti našeho politického 
a právnického života. Je charakteristické pro osobu přednášejícího, že 
začal svoje přednášky, jejichž předmětem je jeden úsek mezinárodního 
práva, výkladem o skutečnostech, na něž se má tato část mezinárodníh~ 
práva aplikovat. Obsahem prvé pi"ednášky byl přehled vývoje společnostI 
a mezinárodního práva (pokud lze v nejstarší době o mezinárodním 
právu mluvit) od starověku až do nejnovější doby, }Iři čem~ byly sta
věny do popředí spíš skutečnosti neprávnické a lecktt ré názory na spo
lečenský vývoj byly (což je v sociálních vědách téměř pravidlem) sub
jektivně zabarveny, Forma přednášky posluchače jistě velmi uspokojila. 
Sympaticky působila zejména na české studentské ~ posluchačstvo pH
jemně znějící slovenština, v níž byla přednáška prct' lovena. 

Jar. Ha velka . 
Uznání československé armády vládou francouzskou dne 16. pro

since 1917. - Dne 16. prosince t. r. bude tomu des~t let, co president 
francouzské republiky R. Poincaré podepsal de!Jret ol zřízení autonomní 
československé armády ve Francii. Dekret tento .lb prVli m článkem v onom 
- dle slov Benešov5rch - »procesu postupného, našeho uznávání od Spo
jenců « , po němž následovaly uznání českoslo,ýenskéhQ národa a uznání 
Národní rady československé jako zatímní v dy.. de -lfacto. Tento proces 
postupného uznávání, jak výstižně píše Be ' š ~e Světové ' válce a naší 
revoluci, »pro teoretiky , sociology, filoso práva a státovědce může 
b5rti ... pramenem velikého politického oučení a zajímavého teore-
tického zkoumánÍ «. ,'" 

A ve vědě práva mezinárodního j'est tomu tak skutečně. Právní 
uznání československé armády vládou francouzskou dne 16. prosince 
1 Dl 7 jest prvotním základním kamenem vzniku a existence státu česko
slovenského dle mezinárodního práva. I když snad jeho doktrina ne
shoduje se plně v kvalifikaci jednotlivých uznávacích aktů, i když zcela 
n esprávně někdy přikládá jim význam toliko politický, morální. n,eb? 
vnitrostátní, a to zpravidla z důvodů, že jsou akty zcela osobltyml, 
nemajícími prejudice v praxi států, .iťch mezinárodně-právní oharakter 
a dosah dlužno míti za nesporný. Jsou sice akty sui generis, jež nelze 
suhsumovati pod běžné kategorie akt o uznávacích, produkujících mezi-
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národněprávní subjektivitu uznaných entit, avšak tato okolnost nemuze 
míti žádného vlivu na jich povahu jako aktů mezinárodněprávně rele
vantních. I akt francouzské vlády ze dne 16. prosince 1917, uznáva.iící 
čs. armádu, nelze kvalifikovati, jak se často děje, jako v mezinárodně
právní praxi států obvyklé uznání povstalců. Toto totiž vyžaduje, aby 
povstalci měli ve své moci část teritoria státu, proti němuž vedou odboj, 
aby na něm svými orgány vykonávali skutečnou pravomoc a aby odboj 
vedli silami vojensky organisovanými a dle zásad mezinárodního práva 
válečného. Požadavek efektivity, jsoucí základní náležitostí tohoto typu 
uznání, u československé armády ve Francii splněn býti nemohl. A nelze 
přehlížeti ani tu závažnou okolnost, že odboj Čechoslováků, v ní orga
nisovaný~h, ač namířen proti vlastnímu státu, Rakousku-Uhersku, fak
ticky bezprostředně mohl směřovati proti státu druhému a to proti Ně
mecku, jako jeho spojenci ve zbrani. Proto jest pochybné viděti snad 
v uznání československé armády uznání povstalců. U znání dané ji dekre
tem ze dne 16. prosince 1917 se tudíž od něho podstatně liší a má svůj 
vlastní, plně osobitý charakter. 

Uznání toto stalo se pak východiskem pro uznání další, která po 
stránce mezinárodněprávní a diplomatické připravila půdu pro konečný 
akt, vedoucí k zřízení státu Československého, pro proklamaci Národ
ního výboru ze dne 28. října 1918. 

A tu jest nutno zdůrazniti těsnou právní souvislost mezi akty 
mezinárodněprávními, jež byly výsledkem odboje zahraničního a akty 
Národního výboru povahy státoprávní, vydanými dne 28. ľíjna 1918; 
neboť tyto akty jsou závěrem aktů mezinárodněprávních , daných česko
slovenskému zahraničnímu odboji v létech 1917-1918, s nimiž vzájemně 
se doph'íujíce, jsou základem právního řádu československého. J-k. 

Pozn. red. Dekret jest uveřejněn v čes. překladě: E. Beneš, Světová 
revoluce, qíl III. (Dokumenty), str. 309-310, čís. 98. 

Půltisíciletí finanční prokuratury, jubileum mimořádně vzácné u stát
ních úřadů nejen našich, ale i mnoha cizích, bylo podnětem ke slav
nostní schůzi, konané dne 14. listopadu t. r. v Collegiu maximu právnické 
fakulty Karlovy university. . . 

President úřadu dr. Šál, uvítav přečetné hosty z kruhů úředních, 
vědeckých, církevních, finančních, průmyslových i obchodních, zdůraz
nil ojedinělý moment 500. výročí trvání úřadu, vyzvedl činnost úřadu 
jakožto právního zástupce a poradce všech ressortů státní správy. Uvedl 
dále fakt, že tato činnost je novými zákony stále rozšiřována, takže 
agenda úřadu vzrostla od převratu více než 3 a půlkráte. V minulém 
roce vykazuje finanční prokuratura téměř 160.000 čísel jednacích, vedla 
přes 5000 sporů a intervenovala více než 6700kráte při soudech a úřadech. 

V dalším průběhu slavnosti promluvil o vývoji úřadu vládní rada 
dr. Štemberg. Vzpomněl ve svém zevrubném a řečnicky parátním pro
slovu všeéh hlavních dat rozhodných pro vývoj úřadu, vzpomněl vý
značných osob, jež stály v různých dobách v čele úřadu, vzpomněl i těch, 
jež přešly odtud k významným místům ve státě. Řečník zdůraznil, že 
úřad, právě jubilující, úkol, jemu vytčený' splnil a řádně plní dále. 
Byli-li jeho úředníci v poměru dobrého zaměstnance ke státu již za 
dob rakouských monarchů, 'k nimž vůbec neměli hlubšího vztahu, tím 
vroucněji jsou oddáni službě vlastnímu státu a pomáhají při právní 
výstavbě naší republiky. Úkolem úředníků finanční prokuratury jakožto 
praktických právníků jest právě najíti vhodný výklad pro nové útvary 
dosavadních norem, dokud nebudou stanoveny normy nové. Jsou míro
výmibojovníky republiky, vedeni jen zájmem o prospěch státu, jakožto 
nejpřednějšího klienta. 

Slavnost, již zahájil pěvecký sbor »Smetana« Foersterovým ))Svatým 
Václavem«, byla zakončena státní hymnou. Splnila svůj účel: ujasnila 
přítomným i širší veřejnosti význam úřadu, byt malého ' a stojícího 
celkem v ústraní, přece pro státní potřeby za všech dob nepostradatel-
ného, jak dokazuje právě nejlépe 500 let jeho trvání. J. Klíma. 
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- 310, čís. 98. 

llbileum mimořádně vzácné u stát
cizích, bylo podnětem ke slav

t. r . v Collegiu maximu právnické 

řečetné hosty z kruhů úředních, 
nyslových i obchodních, zdůraz
ní úřadu, vyzvedl činnost úřadu 
iech ressortů státní správy. Uvedl 
zákony stále rozšiřována, takže 

,e než 3 a půlkráte. V minulém 
Ilěř 160.000 čísel jednacích, vedla 
6700kráte při soudech a úřadech. 

luvil o vývoji úřadu vládní rada 
lbném a řečnicky parátním pro
pro vývoj úřadu, vzpomněl vý
.ch v čele úřadu, vzpomněl i těch, 
n ve státě. Řečník zdůraznil, že 
tčený splnil a řádně plní dále. 
10 zaměstnance ke státu již za 
bec neměli hlubšího vztahu, tím 
u státu a pomáhají při právní 
rků finanční prokuratury jakožto 
vhodný výklad pro nové útvary 

moveny normy nové. Jsou míro
ájmem o prospěch státu, jakožto 

»Smetana « Foersterovým "Svatým 
lnOU. Splnila svůj účel: ujasnila 
úřadu, byf malého a st~jícího 
~eby za všech dob nepostradatel-
~t jeho trvání. J. Klíma. 
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Ze Sbírky zákonů a narlzenÍ. Pod čís. 211 byla vyhlášena mezi
národní úmluva (14 smluvních stran) pro sjednocení zpusobů jak bráti 
vzorky a prováděti rozbor sýrů, pod čís . 212 pak smlouva s Německem 
o hraničních tocích a o výměně části území na hranicích (celkem asi 
108 ha na obou stranách). Inkorporace území od Německa nabytého 
byla zařízena v důsledku zmociíovacího zákona č . 151/1930 Sb. z. a n. 
vládním nařízením č. 213, podle něhož se rozšiřuje na nově nabyté území 
pla tnost československého právního I'ádu dnem 22. října 1937, kdy na
byla smlouva mezinárodní účinnosti. Čís. 219 je protokol o činnosti 
ponorek vůči obchodním lodím. - Nařízením č. 214 byla 'doplněna 
ustanovení o úřednických titulech a kategoriích. - Celních sazeb se 
týkají nařízení č. 215 (papír), 218 (obilí) a 220 (sádlo). - Pod čís. 216 
byly vyhlášeny nové sazby ražebného za československé dukáty. -
Vyhláškou č. 217 bylo omezeno zpracovávání melasy v zemědělských 
lihovarech. - Vyhláškou Č. 222 bylo oznámeno zřízení nových státních 

. policejních úřadů v Kadani, Stříbře , Svitavách, Mor. Třebové, Šilperku, 
Mohelnici, Rýmařově, Šternberku, Dvorcích a Bílovci od 29. listopadu 
1937, v Žatci pak od 31. ledna 1938. - ý. 

Nové návrhy a osnovy v posl. sněmovně. Vyjasnění v dosavadní 
úpravě jazykového práva je cílem návrhu posl. Dr. M. Sokola (tisk č. 1071) 
na doplnění a změnu ústavního zákona ze dne 29. února 1920 č. 122 
Sb. z. a n. (jazykového zákona). Navrhuje prohlásiti. za jazyk státní, 
oficielní jazyk český a jazyk slovenský namísto dosa vadní stylisace česko
slovenský. V odůvodnění se mimo jiné připomíná, že nynější úprava 
zasáhla nepříznivě i do svobody vědy (jazykozpytu). - Roztříštěnost 
zemědělského majetku na Slovensku hledí ostraniti návrhy posl. Šaláta 
(tisk 1078 a 1079) na provedení komasace rolnických pozemků na Slo
vensku a na revisi a opravu pozemkových knih, aby odpovídaly skuteč
n ému stavu a staly se vhodným zák ladem pro úpravu pozemkové držby. 
- Poslanecki sněmovna má dále projednati usnesení senátu o vládním 
.návrhu zákona jímž se mění a dopliíují některá ustanovení veřejnonotář-
ských řádů (tisk č. 1083). JS. 

Posluchačů pr áv stále ubývá. Právnické fakult~l jsou počtem stu
dentů na ustavičném sestupu, ač již vstupují na. fakultN první posluchači 
narození za republiky. Můžeme podati výsledky z fakulty pražské a brněn
ské i bratislavské a porovnati je s výsledky roku minulého: 

Praha Brno BJ-atislava 
letos 2.645 868 869 

řádných loni 3.046 1.083 747 

• v, d letos 361 111 96 
mlmora . loni 288 130 \81 

celkem letos 3.006 97~, 7:65 
loni 3.334 1.2 tq 828 

Pokles je tedy značný. Abiturienti se obrai ejí na t akulty jiné, hlavně 
na fakultu lékařskou, která na př. v Brně do. h~e jrt půldruhého tisíce. 
Jediným kladem tohoto zjevu snad bude, e přestane nezaměstnanost 
právníků, neobjeví-li se dokonce nedostatek právnického dorostu. Ca. 

Štatistika právnického šhídia na UJ,:lIverzite Komenského v Brati
slave. Zjavne klesajúca tendencia počtu zapísaných posluchačov práv 
i počtu skúškam sa podrobujúcich kandidátov vyvolala snahu po vy
svetlení tohto zjavu. Bližšie sa s otázkou poklesu počtu poslucháčov 
zaoberal prof. Dr. Imrich Karvaš*) a najnovšie prof. Dr. Vratislav 
Bušek**). 

*) Casopis ll Politika« ročník VI. Č. 23- 24, st r. 266- 7. 
**) ll Právny Obzor« R. XX., č. lq~16, str. 681- 8 a ktomu pripo

jené štatistické tabulky. 
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Prof. Karvaš zastáva názor, že celkový počet poslucháčov univerzity 
Komenského neklesá, ba zachováva tendenciu vzostupnú. Úbytok počtu 
právnikov je podfa neho dosledkom radikálneho presunu medzifakult
ného. Tak najviac sa zvýšil počet poslucháčov filozofie, ale zvačšil sa aj 
počet poslucháčov lekárskej fakulty. Prof. Karvašovi sa zmenšenie počtu 
poslucháčov zdá byť iba prechodným zjavom, ktorý sa objavuje na 
všetkých našich právnických fakultách. Príčinu tohto zjavu vidí prof. 
Karvaš v pomalosti obsadzovania právnických miest a v ťažkom sociál
nom postavení mladých právnikov menovite na počiatku ich kariery. 
Zdanlive lepšie vyhliadky absolventov iných fakult sposobujú presuny 
v · neprospech právnickej fakulty. 

Prof. Dr. Bušek na rozdiel od prof. Karvaša všíma si iba právnickej 
fakulty, ale na základe detailných štatistických dát ide hlbšie na korei) 
problému. Upozorľí.uje predovšetkým na zaujímavý zjav, že úbytok počtu 
poslucháčov ide paralelne so shoršením prospechu štátnej skúšky histo
ricko-právnej a správne poukazuje na to, že dočasným presunom istého 
počtu študentstva na iné fakulty nemožno vysvetliť shoršenie prospechu. 
Ani pokles natality válečných rokov, prejavujúci sa od rokov 1933/34 
nie je jedinou príčinou »krízy « právnického štúdia. Profesor Bušek si 
uvedomuje, že do úvahy treba vziať všetky spolurozhodujúce momenty, 
menovite aj pomery sociálne a slubuje vydať ďalšie prehlady a rozbory, 
ktoré by z roznych hfadisiek osvetfovaly nadhodený problém. 

Velmi zaujímavý, pracne rozbieraný a prehfadne sostavený štatis
tický materiál tu nemožme podrobne rozoberať. Odkazujeme na cit. 
číslo Právneho Obzoru. K voli názornosti uvedieme však aspoľí. niekolko 
základných čisiel. Pri 15 ročnom trvaní právnickej fakulty bratislavskej 
je zaujímavé si , pripomenúť, že v prvom ročníku bolo zapísaných iba 
192 posluchačov a 7 posluchačiek, maxima, t. j. 1096 poslucháčov a 95 
posluchačiek, sa dosiahlo v štud. roku. 1932-33, od tohto roku začína 
dosiaf trvajúca tendenci a poklesu počtu poslucháčstva. To sa javí aj na 
počte kandidátov, ktorí so podrobujú skúškam. Tak 1. štátnici sa pod
robilo r. 1922-23 91 kandidátova 3 kandidátky, r. 1931-32: 286 + 29 
kandidátova r. 1935-36: 179 mužských a 14 ženských kandidátovo 

Štatistické výkazy ukazují presvedčive, že »kríza « právnickej fa
kulty sa javí nie len v kvantitatívnom ale i kvalitatívnom poklese študu
júcich. Od r. 1932/33 nápadne stúpa Ofo odstupujúcich i reprobovaných 
kandidátovo Kým trojročný priemer pred r. 1932/33 odstúpivších činí 
35010, zvýši sa tento počet r . 1934/35 na 41.7010, aby sa r. 1935/36 čiastočne 
zmenšil na 35.9% ; reprobovaných bolo v priemere 3 rokov pred rokom 
1932/33: 31.1010, v r . 1933/34: 42.9010 a v r. 1935/36: 36010. 

Skúmanie výsledkov 1. št. skúšky doplňuje tabulkami výsledkov 
II. i III. štátnice a všetkých 3 rigorozných skÚšok. V tomto porovnaní 
sa ukazuje, že 1. štátnice má funkciu sita, ktorým vypadne prevážna 
časť kandidátov, ktorí sa na štúdium práv nehodia. 

Náčrtom bohatého obsahu tohto veImi instruktívneho článku chceli 
sme iba upozorniť čitateIstvo nášho časopisu na pojednanie, ktoré by 
nemalo upadnúť do zabudnutia. . -pp-

Vo.ienské trestní právo na Karlově universitě. Učitelský sbor práv
nické fakulty Karlovy university rozmnožil svou habilitací soukromý 
docent, plukovník justiční služby Dr. Josef Lep š í k. Tak je zde opět 
zastoupen obor, osiřelý po léta od doby, kdy tehdejší docent vojenského 
trestního práva, profesor Dr. August Miřička, se věnoval plně dráze 
vysokoškolského učitele, opustiv řady vojenských soudců. Je příznačnou 
shodou okolností, že tato mezera byla vyplněna právě V' době, kdy bran
nost státu a s ní zájem na vysoké úrovni vojenské trestní jurisdikce, 
uchovatelky kázně jako morální páteře každé armády, je v popředí ve
řejných zájmů. Jméno Lepšíkovo, a to jak teoretika právnické veř~.j
nosti dobře známého, tak dlouholetého člena nejvyššího vojenského sou
du, je zárukou, že volba byla šťastná. K zahajovací přednášce dne 3. listo- :-; 
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padu 1937, již poctil svou účastí profesor Dr. August Miřička, sešla se 
kromě posluchačů fakulty generalita a celý sbor justičních důstojníků 
pražské posádky. Byl tak jasně dokumentován vděk armády fakultě. -
Docent Dr. Lepšík pokračuje v~ svých přednáškách (pondělí a středa, 
16-17 hodin) za potěšitelné účasti posluchačstva. Kepert. 

Naě máme vlastně vysoké školy? Pro nic, zbytečně, jak odpovědělo 
ministerstvo obchodu předloženou osnovou zákona o obchodně hospodář
ských konsulentech. Ministerstvo na to přišlo zajímavou argumentací. Má
me sice vysoké školy: právnické a technické, vysokou školu obchodní, která 
po obtížném studiu všeho možného a zejména komplikovaného právního 
řádu dají svým absolventům po mnoha zkouškách tituly, avšak zaměst
nání jim dá pouze střední škola: podle osnovy ministerstva obchodu má 
se totiž zavésti nový stav t. zv. obchodně hospodářskýchkonsulentů, 
kteří budou v podstatě konati povolání advokátů, notářů a úředně opráv
něných civilních techniků a revisorů, avšak stačí jim k tomu pouze absol
vování střední školy (bez maturity!) a krátká praxe se zkouškou. Tito »ob
chodně hospodářští konsulenti« mohou strany zastupovati před úřady, 
zhotovovati všechny práce daňové, dávkové a poplatkové, spolupůsobiti při 
zakládání, správě, přeměně, likvidaci a sanaci podniků, raditi stranám, po
dávati posudky a vydávati listiny, doklady a osvědčení o své činnosti. Vzdě
lání nemusí míti téměř žádné. Nevyplatí se tedy vůbec' studovati a míti 
vlastně vysoké školy. Měli jsme za to, že tendence nivelizační již byly 
opuštěny, ježto život a komplikovanost poměrů vyžaduje právě co nej
větších požadavků teoretických, aby byly dobří praktici, z návrhů však jest 
viděti, že někde dosud se nic naučiti nechtí. Za tohoto stavu věcí bylo by 
nejlépe, aby advokáti a notál'i, a civilní technici se přihlásili do komory 
» obchodně hospodářských konsulentů«, a aby své povolání vykonávali 
jen příležitostně. Zajímavé jest odůvodnění osnovy v těchto myšlenkách: 
Na námitku, že si právník snadno opatří nepatrný úsek bilančních vědo
mostí, kterých potřebuje k řádnému výkladu zákonů berních a poplat
kových, uvádí osnova, že stejně dobře si »obchodně hospodářský konsu
lent« (bez právnického vzdělání, jen se střední školou), může prý opatřiti 
i potřebné vědomosti právní. Obyčejně se říkalo, že rávnické vzdělání 
svojí metodikou, svým myšlením a celým svým uzpůsobením jest právě 
proto, aby vzdělanému právníku bylo možno vpraviti se do problémů 
jiných a jeho činnosti příbuzných, proto jsme věn<t'ali takovou péči 
vzdělání právnického myšlení, proto jsme studovali z~kony nikoliv tak 
přesně podle litery, která se ostatně stále mění, že po jedné generaci 
z platného práva nezůstane skoro kámen na kameni, nýbrž podle jejich 
ducha, proto nás fakulta vychovávala na samostatném myšlení, proto 
nás praxe učila aplikovati text zákona a proto jsme skládali zkoušky, 
aby se nám řeklo, že každý, i neprávník, bez jakého oliv studia teore
tického pouze se střední školou, může si snad~~ opatřiti vědomosti práv
ní týkající se nejen daňových, nejen poplat"'f'vých a dávkových věcí, 
nýbrž i všeobecných právních předpisů. Nejde aqv o~hleba postižených 
stavů, ač ani to se nesmí přehlížeti, nýbrž ideální statek, který jest 
tak vysoký, že nikdo jej nesmí přehlížeti: j e tady o neúctu k vzdělání 
vysokoškolskému, ke vzdělání teoretickém , které se hledí zavrhovati. 
Ministerstvo obchodu navrhuje, aby se zř~dila instituce obchodně hospo
dářských konsulentů, kteří zastupují před úřady - vysoce právnicky 
vzdělanými - strany a sami vzděláni býti nemusí: stačí střední škola 
a krátká praxe. Není jen v zájmu vysokých škol a jejich posluchačů, 
nýbrž v eminentním zájmu široké veřejnosti, aby osoby hledající právo 
a pomoc v právních a hospodál"ských věcech nebyly vydány na pospas 
.:nevzdělaným lidem, kteří nemají způsobilosti znáti právní řád v jeho 
účelnosti a zákonitosti, ježto jej nestudovali. - My jen litujeme, že 
v důvodové zprávě o této nešfastné oSI,l'ově bylo tak zneváženo vysoko
školské studium, a že byly vysloveny myšlenky, které mohou míti kata-
strofální důsledky pro právní ochranu ' ~irokého obecenstva. Ira, 
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Osnova zákona o ohchodně hospodářských . konsulentech. Účelem 
této osp.ovy, již vypracovalo ministerstvo obchodu, jest zříditi novou 
instituci obchodně hospodářských konsulentů, organisovanou jako nový 
svobodný stav, obdobný stavu advokátskému a notářskému. Konsulenti 
mají býti hospodářským subjektům jednak nápomocni v racionalisaci a 
organisaci obchodního podnikání, jednak býti jejich právními poradci 
a zástupci. 

Rozsah působnosti konsulentů je vymezen v osnově velmi široce. 
Kromě činnosti účetně revisní a bilanční jsou oprávněni k rozsáhlým 
operacím hospodářským (fusím, likvidacím podniků atd.), daňovým a 
finančním, k zastupování stran pí'ed úřady, k vydávání listin veřejné víry, 
k udílení porad v záležitostech právních a j. Zcela proti zásadám moderní 
dělby práce a specialisace zaměstnání směšuje zde osnova tři obory, 
účetní, odborně právní a hospodářský, přehlížejíc, že tato kumulace 
musí nutně vésti k neznalosti a povrchnosti. A záruky odbornosti osnova 
veřejnosti naprosto nedává. Naopak, místo aby pro úkoly hospodářských 
konsulentů vyžadovala odbornou kvalifikaci účetní, znalost národního 
hospodáí'ství a plné vzdělání právnické a to jak po stránce teoretické, 
tak praktické, prohlašuje za dostatečné předběžné vzdělání na kterékoliv 
střední škole. Nedostatek náležitého odborného vzdělání má býti na
hrazen p r a x í, která je však problematickou, neboť jest jí »každá čin
nost, která jest způsobilá zprostředkovati nutné vědomosti«. - Tedy 
svobodný, privilegovaný stav konsulentů se klade na roveň živnosti, jíž 
je se možno vyučiti. 

Uvážíme-li, že konsulenti přebírají značnou část agendy dosud ná
ležející jen advokátům a notářům., je zřejmo, že se tu uzákoňuje ne
odborné a neoprávněné pokoutnictvL Zároveň se tím znehodnocuje vy
sokoškolské studium a odborné vzdělání a ztěžují vyhlídky vysoko
školského studentstva na umístění. 

Návrh obsahuje ještě mnoho ustanovení, · která není možno přijati a 
která jen dotvrzují, že osnova jest ve svých důsledcích nedomyšlena, stojíc 
v odporu se sociální a národohospodářskou politikou státu i se zájmy 
státní správy, ohrožujíc existenci advokátů a notářů, budoucnost vysoko
školského dorostu a veřejný zájem vůbec. 

Osnova narazila proto u všech právníků na odpor, jehož výrazem 
je memorandum, podepsané 12 organisacemi právnickými a studentský-
mi, v němž se osnova naprosto odmítá. J. B. 

Kdo bude učit národnímu hospodářství na středních školách? U pří
ležitosti prvních zpráv o chystaném zavedení nár. hospodářstvi na střed
ní školy bylo již v 10l1ském Všehrdu upozorněno na nebezpečí, jež pro 
návrh chová nedostatečná odborná příprava učitelských sil. Tiskem pro
bíhají nyní zprávy, které dávají bohužel zapravdu naším obavám. Způsob 
jakým se chce MŠANO, podle těchto zpráv opatřit učitelské síly, je 
opravdu jedinečný. 

Řešením mají být jakési kursy, jež učiní z profesorů na školách 
již zaměstnaných, národohospodářské odborníky. Jak tyto kursy budou vy
padati, nebylo ještě veřejnosti oznámeno. Budou to kolegia vysokoškolské 
povahy, nebo rychloběžné nalejvárny? Způsob první, narazil by asi na 
značné finanční obtíže, kdyby to mělo být skutečně akademické školení 
nejenom podle jména. Nesměl by se úzkostlivě odměřovat čas a ten by 
nemohl být příliš krátký vzhledem k značnému rozsahu látky. Nedá se 
totiž vůbec uvažovat, že by se vynechaly aspoň základní partie finanční 
vědy, statistiky a hosp. politiky, aniž by se tím zkreslil povšechný názor 
na moderní hospodářský život. Aby bylo dosaženo vysokoškolské úrovně 
bylo by ovšem třeba ještě poskytnouti posluchačům možnost zdpovědět 
si pochybnosti a nejasnosti, eventuelně i trochu samostatně pracovat, 
jak to dovolují vysokoškolská konversatoria a semináře. Bylo by však 
možné takovou velkorysou akci uskutečnit finančně a organisačně? 

Obáváme se, že řešení by mělo daleko blíže k nějakému tomu 
expresnímu prázdninovému podniku, jaký by tak stačil pro širší veřej~ -" ;. 
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nost ad laicos informandos, ale je naprosto nedostatečný pro lidi, kteří 
mají sami učit. 

Pokud se týče učitelské přípravy dostalo by se hospodářské vědě 
postavení rovnocenného asi takovému těsnopisu, nikoliv však jiným liter
ním předmětům. A za takové »zevšeobecnění nár. hosp. poznatků « bychom 
vděčni nebyli ani na vysokých školách, pěstujících hospodářskou vědu, 
ani. v . životě praktickém. 

Dodržuje-li se všeobecně zásada, že na středních školách mají učit 
odborníci vzdělaní vysokoškolsky, nesmíme dopustit porušení této zásady 
ani v případě vědy hospodářské, jejíž zavedení na střední školy nemůže 
být luštěno tak ad hoc. Tím by se hospodářskému vzdělání dostalo nikoliv 
uz·nání, nýbrž ocenění právě opačného. 

Národohospodářská věda pěstuje se u nás hned na dvou vysokých 
školách, na vysoké škole obchodní a zejména na právnických fakultách. 
Není opravdu nejjednodušším řešením obrátit se na odborníky, na odcho
vance těchto škol? Vždyť na obch. akademiích se to tak praktikuje léta. 

Vzal-li by se k tomu zřetel na námět, aby se na středních školách 
vyučovalo poněkud odborněji »občanské nauce «, tu si opravdu nedove
deme při naprosto nezištné úvaze představit . způsob lepšÍ, než je povolání 
právníků na profesury těchto předmětů. Při množství tříd, jimiž oplývají 
naše střední školy, měli by zajisté dosti vyučovacích hodin, nehledě 
k tomu, že v místech s více ústavy by jeden profesor niohl vyučovat i na 
ústavech dvou. 

Námitka, že právníkům bude scházet pedagogické vzdělání, by 
v tomto případě mnoho nevážila, uvědomíme-li si, že oběma předmětům 
by se vyučovalo teprve v nejvyšších třídách, kde záleží daleko více na 
odborné jistotě, než pedagogickému umu, při čemž ani nevylučujeme mož- . 
nost pedagogického vzdělání takovýchto právníků - středoškolských pro
fesorů - na filosofické fakultě. 

Otázce středoškolských nár. hospodářských profesur musí věnovat 
čs. právnictvo bedlivou pozornost v zájmu hospodářské kultury a ovšem 
i v zájmu existenčním právnického dorostu, jemuž hrozí zavřené dvéře 
tam, kde uplatnit se má plné právo z prostého dŮvodurdbornictví. J. M. 

Nové daňové úhrady pn r. 1938. Neistá medzinarodná politická si
tuácia, ktorá zvlášf malým zemiam nevýhodne položeným, hrozí prípad
nou povinnosfou bojovaf o svoju poliťickú .slobody a nezávislosť -
ukladá im, aby boly vojensky dobre pripravené a moWy sa s vačším zda
rom bránil. Potreba zbrojenia je aj preto vačšia, leho mnohé vermoce 
nevykazujú taký štandard v chovaní v medzinárodných vzfahoch, ako 
by bolo želaterné, aby sa mohlo s ich prípadnou pomocou počítaf. Ba, 
sitůácia je zhoršená vlastne tým, že niektoré vermoci ú práve najvačším 
nebezpečím válečným. Lepšie vyzbrojenie poso~ aj sycho logicky: drží 
prípadného útočníka v určitej vzdialenosti, keďz'é výsl dok jeho vojenskej 
akCie sa stáva neurčitým. Tieto výdaje na zb ojenie, snížujúce biahobyt 
zbrojacích náárodov u zemí ohrozených, sú lne n~ mieste, keďže ták 
obhajujú si svoje národné a duchovné ideá ~~ udrzujú sa samostatný
mi. V kolízii záujmov duchovných a hmot ých' treba daf prednosť du
chovným, nakorko to hmotná existencia z esie. 

Naše zbrojné výdaje stále stúpajú . . ~posobené je to nielen vačšou 
potrebou zbrojenia pre našu exponovanú . .:' polohu, ale aj pre nutnosť vač
šieho motorizovaného zbrojenia, ktoré je zvlášť nákladné. Financovanie 
zbrojenia mažeme prevádzať buď úverami, inflačne alebo vyššimi da
ňami. Financovanie pomocou zahraničných úverov nie je na mieste pre 
fažkosti transferu platov a hlavne pre prekážky obchodné, ktoré by je
diné mohly umožnil splatenie. Úplne financovaf vnútorným úverom ~ý
daje trvalejšieho rázu, ako je dnešné zbrojenie, nie je správne, leb o jed
nak stúpa verejné zadlženie, spasobuj~ sa nápatie na trhu peňažnom a 
kapitálovom a na koniec by to mohlo:-'- pri vačšom použití - spasobif 
úverovú infláciu. Ten istý výsledok 'by malo aj financovanie inflačne 
priamo. Toto by ale znamenalo sníž ' e . životnej miery obecné a zvlášf 
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by bolo postihnuté obyvatefstvo s pevným, nefundovaným a nízkym do
chodom. Preto zostáva jediná zdravá cesta a to financovať zbroj.enie po
mocou zvýšeného zdanenia. Touto cestou životná miera u nás - ak a.i 
bude čiastočne snížená - bude rovnomerne, poneváč príspevok na obra
nu štátu (zbrojný) je odstupňovaný podfa vefkosti dochodu, výnosu. 
obratu ap. Branný príspevok je tak volený, aby ani rentabilita výroby ne
bola ohrožená a aby nezbytné potreby investičné boly aj na ďalej pre
vádzané, ako to vyžaduje exportný ráz nášho priemyslu. Nesmie tech 
nicky zaostať za cudzinou, aby sa vývoz neznemožnil. Naše zdanellie chce 
zachovať subslanciu ešte neporušenú ( na pro v Itálii činí až 10% substanč 
ných hodnot 1). 

Prís;1evok na obranu štátu zdaňuje dochody osob s pevným, n e
pevným dochodom a právníckych osob. Branný príspevok z pevných 
dochodov sa vyberá ako prirážka kerajšej dani dochodovej a čin í 
11M/o až 5010 dochodu. U nepevných dochodov činí 4%. U osob právnic
kých činí 40% zvláštnej dane zárobkovej, najmenej však 1112.% uklada 
cíeho kapitálu. Potom je zavedená konjunkturálna daň (daú z mimo
riadn~Tch ziskov); má postihnuť hlavne podniky, ktoré majú z dnešne.i 
zbrojnej konjunktúry najvačší prospech. Zdanené sú zisky až Had 
Kč 50.000.- . U podnikov podliehajúcich všeob.ecnej dani zárobkovej činí 
táto daú zo ziskov 21/2'% až 8%. U podnikov podliehajúcich zvláštnej 
dani zárobkovej činí až 10%; u zvýbodnených podnikov (s menšou než 
9% normálnou sadzbou) činí táto daň 6%. Podniky s paušalizovanou 
daňou platia o 100% viac. Tieto zvýšené dane nemožu byť základúou 
pre samosprávne 'prirážky. Ďalej sa zvyšujú spotrebné dane a to z ume
lých sladidiel, z jedlých tukov, z piva, z vína, sodovky, limonád ap. Zda 
ňujú sa tedy silnejšie predmety, luxusnejšej spotreby. Zvyšuje se obra 
tová daú o 50% a zvyšuje sa aj paušalizovaná. Zavádza sa poplatok 
z kartelových smlúv a použije sa stavobného regresu. 

Ďalšie príjmy majú sa získať z vyšších prebytkov štátnych podnikltv 
a z úspor v podpore nezamestnanosti. Všetky tieto daúové opatrenia ale 

llebudú stačiť, aby kryly mimoriadne výdaje. Bude nutno aj na ďalej 
použil: úverového kryti a výdajov. Určité rezervy daÍlové má štát naďa lej 
v prfpadnom vyššom zdanení družstiev a iných foriem podnikania, ktoré 
používajú roznych daňových a poplatkových úfav. Treba zdaniť meno
vite družstvá v rovnakej výške ako aj iné podnikatelské organizačné fo r 
my v prípadoch, kde sa družstevníctva zneužíva. Musí byť každému jas
né, že tieto formy podnikatefské sa rozširujú na úkor súkromného pod
nikania, takže stúpajúce verejné výdaje budú mod byť hradené zdane
ním aj iných, než individualistických, foriem podnikania. Pravda, poli
tický moment nedovofuje tu ešte prezatým hore naznačený korrektív. 
vývoj hospodárskych pomerov a výdaj ov verejných túto opravu prevedie. 
Ciastočne si ju už vynútil pri poslednej novelizácii zákona o priamych 
daniach. A mohla sa značne užiť pre psychologickú vhodnos[ pri týchto 
mimoriadnych osnovách. Br 

Nezaměstnanost v Československu. Tomuto problému věnoval mi
nistr sociální péče Ing. Nečas přednášku, v níž konstatoval, že počet ne
zaměstnaných osob v Československu bude i v zimě o 200 až 250.000 osob 
pod loľískou nezaměstnaností. Hospodářské oživení v Československu ne
bylo způsobeno jen zbrojařskou konjunkturou, ale projevilo se také v ji
ných oborech, jež nejsou zúčastněny na zbrojení. Tak na př. zmohutnil 
soukromý stavební ruch, zlepšil se průmysl textilní a skláí"ský. K oživení 
přispěly také veliké veřejné práce a zejména export. Typickým příkladem 
jest pokles nezaměstnanosti v kraji mladoboleslavském, jehož sever jest 
nejprůmyslovější textilní a sklářskou oblastí republiky; v tomto kraji 
poklesl počet nezaměstnaných z 59.000 osob v roce 1933 na 27.000. Od
haduje se, že letos v zimě bude v Československu kolem 450.000 neza
městnaných . Nyní musí býti vyvinuta snaha, aby byla odstraněna t. zv. 
strukturální (trvalá) nezaměstnanost, která byla způsobena změnou pod
mínek výrobních (racionalisací). 

Za účelné prostře 
pan ministr v českoslo 
zvýšení veřejných prac 
vedení rekultivace a 
slu, přeorientování a 
automobilů, přeorientov 
vystěhovalectví, zkráce 
álním pojištění, posunu 
nanční politiky a zvýše 

Statistická data o 
se vyvíjí příznivě od ne 
leden až červenec 1937 
jeho objem ze 6470 na 1 
vozu se zvýšila z 3270 
o 87%, vývozu pak z 3 
o 99%. Obecně nejpron' 
ným zahraničním obch 
měru k Spojeným států 
zemí bývalého t. zv. zlat 
gových států, byť i ta 
ska - nadprůměrně. 

Přistoupí-li k oživ 
ní , 'budou do pracovníh 
pi'i skončení zbrojení, 
nezaměstnaní. 

Zasedání správní r 
6.- 9. října 1937 kona 
81. zasedání v Praze. Za 
m ír N ečas, jenž nejprv 
denta Osvoboditele, kte 
k apituloval jako odstu 
ního úřadu práce za u 
opatření k odstranění 
život dělníků, bylo za 
.lících lepší život zamě 
sedou byl jednomyslně 
stvu práce a vládní de 
příštího roku býti dán 
otázka 40 hod. praCOVI 
známo, byly přijaty do 
myslovou výrobu láhv 
provádění - průmysl 
by se dospělo k uspok 
aby bylo jednáno o defi 
a to ve všech oborech. 
navatelů francouzských 
40hodinovéh o týdne. 
že nikdy ještě v dějin 
rychlý pokrok jako ve 
přísně dodržován. Po o 
zástupci Francie a Spoj 
p racovního týdne ve v 
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Za účelné prostředky proti strukturální nezaměstnanosti povazuJe 
pan ministr v československých poměrech zvláště tyto: oživení vývozu, 
zvýšení veřejných prací, rozvinutí soukromého stavebního ruchu, pro
vedení rekultivace a vnitřní kolonisace, vybudování náhradního průmy
slu, přeorientování a přestavbu domácího průmyslu, rozšíření výroby 
automobilů, přeorientování a zmodernisování zemědělské výroby, úpravu 
vystěhovalectví, zkrácení pracovní doby, snížení věkové hranice v soci
álním pojištění, posunutí školní docházky o jeden rok, přizpůsobení fi
nanční politiky a zvýšení konsumních schopností obyvatelstva. 

Statistická data o zahraničním obchodu Československa ukazují, že 
se vyvíjí příznivě od nejnižší své úrovně dosažené v roce 1933. V období 
Jeden až červenec 1937 ve srovnání s týmž v období roku 1933 vzrostl 
jeho objem ze 6470 na 12.500 milionů Kč, tedy o 93%. Při tom hodnota do
vozu se zvýšila z 3270 na 6139 milionů Kč, t. j. o 2870 milionů Kč, čili 
o 87010, vývozu pak z 3200 na 6361 milionů Kč, t. j. o 3161 Kč, čili skoro 
o 99010. Obecně nejpronikavější je vzestup hodnoty vývozu do zemí s vol
ným zahraničním obchodem, tedy ve skupině t. zv. sterlingové a v po
měru k Spojeným státům americkým; méně v celku stoupla hodnota do 
zemí bývalého t. zv. zlat.ého bloku. Nejobtížněji se vyvíjel do t. zv. clearin
gových států, byť i tam vzrostl - jako na př. do Jugoslavie a Rumun
ska - nadprůměrně. 

Přistoupí-li k oživení exportu i positivní výsledky ostatních opatře
ní, -budou do pracovního procesu zařazeni nejen ti, kteří budou uvolněni 
při skončení zbrojení, nýbrž i ti, kteří jsou nyní označováni jako trvale 
n ezaměstnaní. Dr. Linhart. 

Zasedání správní rady Mezinárodního úřadu práce v Praze. Ve dnech 
6.-9. října 1937 konala správní rada Mezinárodního úřadu práce své 
81. zasedání v Praze. Zasedání zahájil pan ministr sociální péče Ing. Jaro
mír Nečas, jenž nejprve poděkoval za projevy účasti nad úmrtím presi
denta Osvoboditele, kterého bylo vzpomenuto ihned při zahájení a zre
kapituloval jako odstupující předseda Správní rady činnost Mezinárod
ního úřadu práce za uplynulý rok. Zdůraznil také, že když byla učiněna 
opatření k odstranění křivd a ke změně pracovních poměrů ohrožující 
život dělníků, bylo zapotřebí přistoupiti k provedeníl reforem zaruču
j ících lepší život zaměstnanců na poli sociálním a ho~odářském. Před
sedou byl jednomyslně zvolen F. VY. Legett, ředitel v anglickém minister
stvu práce a vládní delegát anglick)T. Nejvíce času zabraly úvahy, má-li 
příštího roku býti dána na pořad jednání Mezinárodn~ konference práce 
otázka 40 hod. pracovního týdne a to bez snížení ži otní úrovně. Jak 
známo, byly přijaty dosud úmluvy o 40 hod. pracovním týdnu pro prú
m yslovou výrobu láhvového skla a pro prúmysl textilní. Tento zpúsob 
provádění - průmysl po průmyslu - by zabral pi'íljš mnoho let, než 
by se dospělo k uspokojivému řešení pro zaměstpancel a proto je třeba, 
aby bylo jednáno o definitivním zkrácení praCOVl): ' dob na 40 hod. týdně 
a to · ve všech oborech. Zástupci zaměstnavatelú až na zástupce zaměst
n avatelú francouzských a severoamerických, s vyslovili proti zavedení 
40hodinového týdne. Francouzský dělnický legát -;J.ouhaux prohlásil, 
že nikdy ještě v dějinách sociálního zákono árs.tví nebyl tak veliký a 
r ychlý pokrok jako ve Francii a že 40 ho . pracovní týden jest tam 
přísně dodržován. Po obsáhlé debatě přijat resoluce navržená vládními ' 
zástupci Francie a Spojených států severoafÚerických, aby otázka 40 hod. 
pracovního týdne ve všech hospodářských' oborech byla dána na pořad 
příštího zasedání konference; návrh úmluvy bude vypracován po vy
jádření vlád v zasedání v roce 1939. Dále jednala rada o otázce uveřej
ňování každoročních statistik dětí ve školním věku, které jsou zaměst
n ány protizákonně mimo dobu školního vyučování, buď v obchodu nebo 
v prúmyslu a o otázce pojišťovací a pensijní ochrany vystěhovalců, dál.e 
o otázkách týkajících se různých pracovních a výrobních problémů 
domorodých dělníkú. Rada zjistila, že :gmohé státy po ratifikaci někte
rých úmluv dosud neučinily potřebná q,patření k jejich úplnému prove-
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dení a bylo rozhodnuto snažiti se u členských států o úplné a skutečné 
provádění úmluv, které přijaly. Členové správní rady navštívili také hrob 
pana presidenta Osvoboditele a byli přijati panem presidentem republiky 
a p. minist. předsedou Drem Milanem Hodžou. 

Pan president republiky ve své odpovědi delegátům správní rady 
Mezinárodního úřadu práce vřelými slovy ocenil význam sociálního po
jištění; mezi jiným pravil také toto: »Mohu-li soudit podle situace 
v Československu myslím, že · pevně vybudovaná soustava sociálního po
jištění, jíž se Vaše instituce intensivně zabývala, přispěla velmi mnoho 
k oslabení následků hospodářské krise a myslím dále, že záslužná čin
nost Mezinárodního úřadu práce v oboru sociálního pojištění v mezi
národním měřítku je vysoce oceněna dnes ve všech průmyslových ze-
mích«. Dr. Jindřich. 

Soutěž na práce pro rozhlas. Kuratorium rozhlasu pro průmysl, 
obchod a živnosti v Praze I., na Františku, ministerstvo obchodu, spolu 
se Svazem radioobchodníků československé republiky vypisuje v rámci 
akce miliontého posluchače československého rozhlasu veřejnou soutěž 
na nejlepší a pro rozhlas nejvýhodnější rozhovory, scény, rozhlasová 
pásma a reportáže na náměty zvláště z oborů: zvelebování živností, 
průmyslu a obchodu, výrobních procesů (reportáže z továren, dílen, 
podniků atd.), kulturně-historických zajímavostí z oborů hospodářských, 
dále uměleckých řemesel, atd. 

Soutěž jest dotována 2 rozhlasovými přístroji a 2 cenami peněžitými 
v celkovém obnosu 500.- Kč, t. j . jedna cena 300.- Kč a jedna cena 
200.- Kč. Výslovně jest vyloučena ze soutěže forma přednášková. 

Soutěžní podmínku. 1. Soutěž iest všeobecná a může se jí zúčast
niti každý československý občan. Rozsah práce musí býti takový, aby 
se dal provésti v časovém intervalu nejvýše 15 minut. Práci jest dodati 
v 5ti stejných a dobře čitelných exemplářích ve státním jazyku nejpozději 
do 4. prosince 1937 na adresu: Rozhlas pro průmusl, obchod a živnosti, 
Praha., na Františku (budova ministerstva obchodu. k rukám vrch. min. 
komisaře Dr. Horku). 

2. Předložená práce musí být opatřena v záhlaví heslem a označením 
thematu. Dozvláštní obálky je p.ak vložiti heslo. jméno a adresu soutěži
telovu. Každý soutěžitel zároveň vloží do této obálky ještě podepsané 
prohlášení, že jest jeho práce původní, dosud nikde neuveřejněná, ani 
v rozhlase nepřednesená a že souhlasí s tím, aby v případě odměnění 
cenou stala se majetkem rozhlasu pro průmysl, obchod a živnosti, jenž 
ji po ev. úpravě má právo dáti vysílati rozhlasem nebo jinak uveřejniti. 

3. Mimo přiřčené ceny získává autor práce vysílané rozhlasem nor
mální honorář za příslušnou relaci, který poukazuje pak Radiojournal. 
O došlých pracech a jejich odměnění rozhodne porota zvlášť k tomu 
účelu sestavená, jejíž rozhodnutí jest konečné. Porotu tvoří zástupci Ku
ratoria rozhlasu pro průmysl, obchod a živnosti a zástupci Svazu radio
obchodníků ČSR, jakož i případně experti. 

4. Po rozdělení cen porotou budou otevřeny obálky se jmény autorů, 
jimž se oznámí výsledek soutěže podle usnesení poroty. Zaslané soutěžní 
práce není povinno Kuratorium rozhlasu pro průmysl, obchod a živnosti 
autorům vrátiti. Práce, jež nebudou odpovídati podmínkám této soutěže 
budou porotou vyloučeny. 

Lit e r a tur a. 

Alfred von Verdross: Viilkerrecht. - Berlin 1937. 
Nový obsažný spis Verdrossův VOlkerrecht se výrazně odlišuje od 

jeho prací předešlých. Die Einheit des rechtlichen Weltbildes a Die 
Verfassung der Volkerrechts-Gemeinschaft představily Verdrosse jako věd-

ce, který se při výkla 
fakt i postulátů p 
Vedro ss popřává ho 
tato nebyla by sama 
objektivní, určené k t 
mezinárodněprávních 
u něj je překvapením 
prostě přejímá a op 
Třetí říše. Versal 
uspořádání Evropy, 
Verdrossovi přfležito 
tožnění svých názorů a 
tato politická stránka 
neboť n ese sebou také 
k politickému kursu. 
velmi výraznou. 

Dr. Fr. 
Vahlen, Berlin 1937. 
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