
a obsahuje cyklus přednášek o druž
ociální ústav a Cl kterých jsme již re
ho casopisu (ročník XII., strana 267)· 
nášek chce Sociální ústav upozorniti 
'užstevi1ictví v nynějším hospodářském 
'án{ nového hospodářského řádu. 

, Dr. Jindřich. 

iní poloviny nepojištené doby služební 
!lí soukromých zaměstnanců. Nákladem 
lměstnanců v Praze, 193I, 8°, stran 36, 
Gein, který byl také zpravo dajem při 
é sněmovně, zmdí.uje se úvodem o Ml
i vývoji, jakož i o tom, v jakém směru 
!lí soukromých zaměstnanců dále pra
robně význam zákona pro jednotlivé 
t, uvádí konkretně, blo může žádati 
n se má žádost podati a jaké doklady 
lojednává dále všeobecně o diHežitých 
soukromých zaměstnanců ve vyšších 
zákonu i o všech dúležitých lhůtách; 
ací stane se účelnou pomůckou všem, 

Dr. Jindřich. 

ojištení a doba. Nákladem Svazu za
aha 193 I, 8°, stran 105, cena 12 Kč. -
fed. Dra J. Gallase, kde se poukazuje 
lměstnanců soc. pojišť. ústavů ujal se 
'atnry, prokázal, že je si vědom toho, 
le projevovati nejen po stránce mate
'né, t. j. zvyšovati odbornou znalost 
zdokonalení a ku správnému chápání 
>jištění se strany celé zúčastněné ve
ci na čtyři kapitoly a závěr, v nichž 
eřejném mínění a pojednává o hospo
ílí; pak přechází k úvaze o vzniku a 
erní společnost~ a dokazuje jeho nor
ího spo~ečenského jevu. Konečně po
ího pojištění a zmiňuje se o jeho vý
Dnalisačních. Knížka, která psána. je 
!el, pro který byla míněna. 

Dr. Jindřich. 

vyrovn.ací a odpůrčí řády. Právnické 
nart a Pekárek. Stran 744. Cena váz. 
se uvádí nová sbírka komentovaných 

latelstvím, a uvedla se velice pěkně. 
\los ka, jehož vydání konkursního zá-
bylo vydáním vzorným, vydal nyní 
)svědčených intencí dřívějších. Jeho 
LZy na souvislá ustanovení jiná, soud
raktický právník má zde v knize vše 
o pro právníky, u nichž se předpo
kona trochu v přehledu ztrácí. Avšak 
řík, konečně i srovnávací tabela, 
pro právníky, u nichž se předpokládá 
wna. Výklady autorovy vyznačují se 

dobr)Tm doporučením nakladatelství, 
ce. . dnk. 

Novák. - Tiskl B. Stýblo v Praze, 
cé nám. 32 

LIS T ČESKOSLOVENSKÝCH PRÁVNÍKŮ 

ROČNÍK XIII. 

čís L O 3. VŠEHRD PROSINEC 1 ~~=~ 

Pozemková reforma v zemích 
středoevropských. 

Pierre Dam o i s e a u, 

docteul en dr()~t: professeur de légis lation comparée a ľlnstitut 
des Hautes Etudes Agraires a Paris. 

'Z francouzského rukopisu přeložil Dr. K a rel G e r I i ch (Brno). 

Svaz vysokoško lských s družení pro Společno s t národii 
v ČSR. se po porc dách se zástupcI vysokoško lských sdru
žení v Jugo slavli, Po lsku, Rumunsku, Rakousku, Německu 
a ' Maďarsku, kGnaných u přílež'itosti kongresu Mezinárodní 
universitní federace pro Spo lečnost národťl v srpnu 1931 
v Ženevě, rozhodl pokračovati v díle započatém ideovou 
konferencí v březnu 1931 v Bratis l avě a zabývati se blíže 
kulturními a hospodářskými otázkami sti'-ední Evropy. 
Vycházejíce vstříc těmto snahám, uveřejňujeme článek 
profesora Damoiseau o pozemkové reformě v zemích střední 
Evropy, který dal tento s nevšední ochotou k dispo sici 
č lenu naší redakce, ' který jest zárovet1 činovníkem sdru žení 
a delegátem na kongresech federace. 

Pozem.ková refornla, O kterou se pokusily a kterou také 
úspěšně provedly státy střední Evropy a zenlě sousední, jest 
jednou z největších událostí hospodářských a sociálních, jaké 
zaznamenávají dějiny od staletí. . 

Je to hnu t í zároveií n á rod ní ve své podrobné 'kon
cepci a zcela odlišné pro každý stát, p o I i ti c k é, ve své inter
pretaci opačné idei práva a vlastnictví sledující velkou zásadu 
nehynoucího Prohlášení práv člověká a občana, s o c i á I ní 
v přednlětu salnénl vytvářejícínl existenční podnlínky pro 
všechny ty, kteří byvše povoláni, aby z něho těžili, uviděli náhle 
příležitost k svénlu povznesení ze skutečného podanství před
válečného k úplné svobodě, nutné k plnému rozvoji Todiny a 
prosperitě do'nácnosti, mor á ln í svým vlivem dobře působí
cím na život venkovský se všell1i vlastnostmi práce, hospoda
ření a pořádku, které venkov tajuplně sdílí všen~, kteří ho 111i
lují a jsou lnu věrni, a konečně nl í r o v é svým hlubOKým vý
razenl klidu, bezpečnosti a - jenom to řeknělne - strachenl 
před teorienli válečnickÝ!IDi, který vyjadřuje mínění obecně při
puštěné těn1Íto počestnými venkovany, kteří majíce vtěleno své 
úsilí, svou námahu a všechna jiná utrpení v kousku zem.ě za
pIa venénl sluncenl a blahobytem, plně slibujícím oplývající 
žně, jsou svými těly stejně jako svýn1Í statky prvními obětmi 

,/ 
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oněch dobyvatelů, kteří chtí činiti dobro národíun, kteří však 
- dle pádných slov Tacitov)Tch - vytvářejí poušť domnívajíce 
se, že přinášejí mír. 

Není třeba si skrývati, že úkol byl velice nesnadn)T a že 
různá zákonodárná díla, jimiž byla upravena a vy~olána tato 
reforma, přinesla různá prostředí a způsoby podle lidí spravu
jících stát; situace zenlěpisné, politické, hospodářské, národ
nostní, vykonávají vždy hluboký vliv, neboť ony jsou výsled
nicí událostí a nemíti ohled na události, toť zříci se budování. 
Tož pozelnková reforma, která má ve svých událostech cha
rakter opravdové revoluce, jest ve své podstatě koncepcí tvoři
vou, a proto já nenazýválm pozelnkovou refOrl1l0U dekret z ' 26. 
října 1917 a zákon třetího kongresu sovětského o socialisaci, 
uc;nesený v roce 1918, kterým bylo převedeno do státního vlast
nictví 128 milionů hektarů ruské půdy. 

Toto výjimečné oloupení mělo jenom jako výnl1uvu soci
ální blahobyt neboli morální povznesení lidské masy, kdežto ve 
skutečnosti poddaní dřívějšího vlastníka za carství zůstali pod
daný,mi všemocné vlády SSSR. 

Pozemková reforma vznikla všude z nlocného nadšení, 
které plynulo jednak z nutnosti obnoviti pro republiku - ve 
slnyslu terminologie Platonovy - základy jinak pevné a jinak 
odolné než ty, které spočívaly na feudální politice několika 
vlastníků velkých území před válkou, jednak z přirozeného 
přání lidské dobroty, která dává ráda svobodnou držbu obdě
lané země těm tisícovkám legionářů, kteří u vědomí , že nepo
razili pro trvalý lnír imperialismus navždy, zai.llěňují lesklé če
pele svých zbraní za zúrodňující radlice pluhů. 

Než přesněji řečeno, vedla tato idea svobodného vlastnictví 
autory vzácné reformy k použití tří možností: 

I. Pro založení malých usedlostí, obdělávan)Tch hlavou ro
diny a všenli členy domácnosti, se stále vzrůstajícím počtenl 
dětí .. ve vlastním ' zájmu společně vykořisťovaných hojných po
kladů půdy. Tu nelze použíti lněřítka proměnlivého způsobu 
úpravy v jedné zemi na zemi druhou, jako spíše na území do
statečné k tomu, aby se dospělo k těnlto výsledkíun. *) 

2. Pro princip, že dřívějším vlastníkům bude dáno spra
vedlivé odškodné a v zásadní a povšechné myšlence, že se jhu 
nemá nic bráti z jejich titulu k této držbě, ani nic z původu hi
storického z toho, co nebylo po většině dobyto jinak nežli nási
lím, avšak, že se má takto říci daleko lnéně o otázce předstírané 
koupě, nežli o teorii opravdového práva na náhradu za ušlé 
'škody, jak to upravuje článek 1382 francouzského občanskéh. 
zákoníka (Code Civil). 

3. Pro ten způsob, že tyto pozelnky takto rozdrobené se dají 
k disposici budoucínl vykořisťovatelúnl, avšak při tom bude 

*) Není také možno citovati v tomto článku modality zákonodár
s tví třinácti stáHL 
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'voluci, tak humanní, 
prostředků,. tak bra 
n ejenom nespravedli 
:a le i starobylé a zcela 
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to mezi národy , které 
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Hospodářsk 

I. 
II. 

Název »popla 
<O žádný ekvivalent 
dáme poplatky za úp 
tento při opatřování 
jich skupiny. Při jeho 
'Poplatků nelnysJi,lo , 
<1 ické daně « (Erbs 

d r. 1759 do r. 1840, 
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:zdůrazněno , že od nynějška jest tato věc jejich vlastnictvím, 
jejich bohatstvím osobnínl a že se mohou pokládati za ina,let
n iky v předpokladu, že dle svých sil dospějí po letech k tonlu , 
.že vyplatí a získají ze svých vlastních peněz tuto půdu , která 
j inl byla svěřena pomocí dlouhodobého úvěru, pro který se 
.z3držuje toto vlastnictví půdy zpravidla takovou úpravou opře
n ou o znalosti lidí, připuštěné celým světenl , totiž postoupením., 
k teré právnicky se nedá určiti, a nabytím podle zákona, usku

· tečněn)Tm úsporami z každodenní práce. 
Prohledejte archivy hunlanity, hledejte v dějinách všech 

. :národů od počátku civilisovaného světa, zkoušejte národ za ná
r odem, epochu za epochou, vše, co následovalo po válkách a 
'po revolucích, podrobte kritice všechny návrhy reforenl politic
k ých a sociálních vypracované největšími státníky, n enaleznete 
nikde v oboru nlaterielního blaha jedince realisaci lnyšlenky 
tak velkolepé a nes;mírné jak rozsahem získané půdy, tak 
i množstvím zúčastněných jednotlivců , tak universální ve spo
lečenství národů, které podnikly tuto hroznou a bouřlivou re-

"Voluci, tak hUlnanní, tak zušlechťující ve své idei a r ealisaci 
prostředkll, ' tak bratrské na plldě společného úsilí , strhávající 
nejenom nespravedlivé a do nebe volající n erovnosti sociální, 
:a le i starobylé a zcela přežité teorie o dobytí zbraněnli , zlé to 
zárodky nepřátelství a nevraživosti m ezi sousedn Ílni n árody, 
a by vybudovala velkou spolupráci mírovou, která nlá účel 

ušlechtile lidský, totiž zpečetiti lllezi n árody morální svazek, a 
to mezi národy, které ustavičné bdění vyčerpávalo a ničilo po 
. taletí v bratrovražedných bojích. 

.Hospodářská povaha poplatkového 
ekvivalentu. 

Dr. Kazimír Č a k r t (Praha). 

1. Poplatkový ekvivalent jest majetkovou daní. 
II . Pojem majetku podle sazební položky 57/106 popl. sazebníku. 

1. 

Název »poplatkový ekvivalent « n ás nesnlí lnýliti. Nejde zde 
žádn)T ekvivalent poplatků ve vědeckém sm yslu, pokud poklá

-dám e poplatky za úplatu odvedenou státu za úkony, které činí 
tento Ploi opatřování určitých zájnl lt pro všecky občany nebo 
jich skupiny. Při jeho zavedení se také na žádl).ý ekvivalent 
voplatků nenlys}i,lo, nýbrž byl správně nazván »ekvivalent dě
«}i cké daně « (Erbsteueraequivalent). Pod tÍln názvem. se udržel 

,d r. 1759 do r. 1840, kdy byl zrušen zároveň s dědickou daní. 


