
cionování takového systému zabezpečiti nejen príslušností' technickouný-
brž i bdíti nad zachováním principu stability a kontinuity.« 

Posléze se v resoluci vy:slovuje rprání: 
»1. aby zpráva generálního zpravodaje došla co nejvetší publicity~ 
2. aby ji Institut predložil .státum, které jsou členy Institutu, 
3. aby na pofad príštího · kongresu byla dána otázka: 
úloha šéfa vlády ve vztazích mezi státem a životem hospodárským 

s hlediska technického i administrativního, 
4. aby Institut ujal se iniciativy za tím účelem , aby byla vedecká 

studia o tomto problému, kter)' se asi stane základním problémem 'bu -
doucího vývoje, sestavena a soustI-edena a aby podpor,oval rozvoj tech
to studií.« 

Kongres byl konán v budove polského Nejv. správního soudu; nejvíce 
účastníku bylo ovšem z Polska, z cizích státu byl o zastoupeno 19 stá-
tu, z RakoUska pľijeli 4, z Nemecka 6, z Belgie 9, ze Spojených státu 
sevewamerických 19, z Maďarska 9, z Československa 5 účastllíku. Ja
kousi vadou kongresu bylo, že referáty generálních zpravodaju byly roz- · 
dány až pri kongresu samém, takže účastníkúm nebylo možno si je po
drobne prostudovati a že referáty, jež k jednotlivým otázkám od účast
níku došly, nebyly včas kon:gresu vúb ec rozmnoženy. To se stane až' 
v podrobné zpráve, jež bude o kongresu pozdeji vydána. 

Kongres byl rozpočten na celý týden od 9. do 15. VII., což bylo' 
nesporne trochu dlouho, neboť se ukázalo, že nekteré sekce by ly se' 
svým úkolem hotovy dľíve, než-li bylo snad proponováno, takže nekteľí: 
účastníci odjelí ješte pred slavnostním ukončením kongresu. Jednací reč
byla vesmes francouzská. 

Po stránce společenské byl kongres veden skvele. Po kongresu by ly 
projektovány ruzné nekolika denní výlety po Polsku. Naši zástupci melI 
možnost navázati nebo prohloubiti cenné praktické styky s ruznými účast-
níky. Rovnež musíme s díky vzpomenouti i laskavé pozornosti, které se 
nám dostalo se strany našeho vyslance Dra Slávika a vyslaneckého úred
nictva. ·príští kongres bude konán za 3 léta, ale sídlo nebylo dosmI' 
určeno. Laštovka. 

PiSOlD.uictvo .. 
Karel L a š t o v k a: Československé právo správní, část zvlástní, díJ 1. 

Rozsáhlý obor prúva správního býv á obvykle traktov án ve dvou od 
sebe zcela oddelených částech: v části všeobecné a v části zvláštnÍ. Obe 
části zabývají se ovšem positivním právem, avšak úkol jeiich je rúzn~·._ 
V obecné části vykládají se základní pojmy. podává se obraz jednotli-· 
vých institutu verejného práva a líčí se zásady společné více méne všem 
právním predpisum, které tvorí obor správního práva ; obvykle se záro
veň ve všeobecné části pojednává i o procesu správním. Naproti tomu 

. ve zvláštní části jde o systematický výklad obsahu jednotlivých práv
ních predpisu. Je tedy obecná část prevážne theOl'etická, kdežto zvláštní
ryze do.gmatická. 

Na první pohled mohlo by se zdáti, že ve srovnání s obecnou č ás tí, 
která nutne predpokládá bohatou právnickou spekulaci ' a mimo.fádné· 
schopnosti juristické _konstrukce, je část zvláštní pomerne jednoduchým 
úkolem pro autora. Avšak toto zdání je nepochybne klamné. Je ' nutno 
si uvedomiti, že spisovatel, ktel'ý prikročí k sestavení zvláštní části práva 
správního, musí si: predem ujasniti fadu zásadních otázek. PfedevšÍm je
Ueba .zvoliti· , určitou sou stavu výkladu, která by umožnila nejen snadnou 
brientaci pro čtenáre, ný~)rž která jedine jezpúso bilá celou , neprehlednou 
oblast positivních právních ,predpisú obsáhnouti. V druh~ rade . ~usí b ýti. 
pr0vedena vhqdná volba toho; co vše z jednotlivých . predpisu má_ být! 
vykládáno. Mohou to býti zajisté jen veci podstatné, neboť zatížení zvlášt
ní části ' podrobnostmi a ",ecmi ,samozrejmými nebo ' méne význ;uunými 
musí vésti nutne k nôpfehlednosti a tím i k zmarení vlastního účelu prá
ce j . kter5rm(. ,je prece v p,r~fé fade, ba jedine možnost učiniti si ob_raz o· 
jednotlÍvýcht1ľávních úNavách: Z toho již plyne da}ší predpoklad, . který 
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musí být i nevyhnuteine u autora zvláštni části spln'en, totiž dokonalá zna .. 
lost obsahu nejruznejších právních predpisu, která jest podmínena jednak 
vynikající pametí, jednak mimofádnou píH. Pri stavu našeho právního 
rádu je vec o to ješte svízelnejší, že je tľ-eba leckdy míti na pameti ne
kolík ruzných právních úprav téhož oboru, kdyžte unifikace práva mezí 
zememi českými a Slovenskem (resp. Podk. Rusi) pokročila dosud jen 
nev,alne, a když i v zemích českých na jedné strane a na Slovensku a 
v Podk. Rusi na druhé strane, setkáváme se nezľídka s právními pred
pisy ruznými, upravujíCími odchylne týž obor. Názorným pHkladem je 
tu na pr. stavební právo s nekolíka zemskými zákony českými, morav
skými a slezským a s radou ·stavebních statutu na území dfíve uherském , 
nebo právo rybárské, pokud jde o území dríve rakouské. - Konečne je 
neméne dúležitou otázka, zda pri výkladech ve zvláštní části má býti pri
hlíženo k juristickým problémúm, jak se z Inekterých právních predpi.sú 
podávají a zda tedy má býti stále navazováno na obecnou část aneba 
či je lépe ' od toho upustitia omeziti se proste na souvislj'r \~)klad obsa
hu právních predp isu, pfi čemž ovšem je pak právní praxe nucena sama 
uchylovati se v e svých nesnázích o poučení do obecné části. 

První díl Laštovkovy zvláštní části správního práv a, který n ásleduje 
pomerne velmi záhy za všeobecnou části Jirího Hoetz1.a (vyšlé v r. 1934), 
je rozdelen na 5 sam ostatných kapitol, jež jsou nadepsány : Obyvatelstvo, 
Policie, Verejné zdravotnictví, Právo živnostenské, Právo zemedelské. V 
kapitole o obyvatelstvu se jedná o jménu, o pomeru manželském a ro
dinném, o šlechtictví, fádecha titulech, o státním občanství, o domov
ském právu, o sčítání lidu, o matrikách. - Kapitola, jež je venován a p o
licH, delí se na oddíl o p olicii: vzhledem k osobám a na oddíl o policii 
vzhledel1'l k vecern. V pr-v'ém oddílu probíra jí se predpisy o cestovních 
pasech, hlášení, odstrčení a vyhoštení, policejním dozoru, donucovacích 
ptacovnách a poiepšovnách, potuiných cikánech, a dále o spolkovém prá-o 
vu, shromažďo'vacím právu, tiskovém právu a konečne o omezení práv a 
spolkového, shromažďovacího a svobody tiskové. Druhý oddíl obsahuje 
ty to výklady: Zbrane a strelivo, traskaviny , parní kotle, požárnÍ veci, sta
vební právo a polície mravnostní, do níž jsou zahrnuty d,ivadla, bio
grafy, verejné produkce a zábavy, nedele a · svátky, hry a 10terie, po · 
rušení verejné slušnosti, pohoršlivý pohlavní styk, ,opilství, týrání zví
rat, nevhodné názvy, verejné sbírky, náhrada škod zpusobených V)7-

t ržnostmi. Další kapitola o verejném zdravotnictví pojednává po 
krátkém úvodu a výpočtu právních pr,amenu v jednom oddílu . tO or
ganisaci správy zdravotní, načež v dalším oddílu nadepsaném: »Osoby 
zdravotní« jedná se o lékarích, porodních asisten tkách, pomocném. 
pc:rsonálu . a lékárnících; v témž oddílu probírají se predpisy tO v':/ 
r obe a obchodu léčivy , o potravinárství, o minerálních vodách, o nakažli
v)Tch nemocech, o 'ústavech léčebných, o lázních ao. llJohrbívání mrtvo1. 
V kapitole venované právu živnostenskému j ~ predevším v nekolika od-o 
dílech podán výk lad . predpisu živnostensko-právních, načež ve zvláštních 
oddílech -probíráno je zvelebov ání živností, obchod, míry a váhy, ústavy 
pro m erení a vážení, verejnA skladište; do této kapitoly! jsou p ak zara
deny i oddíly o úveru (banky, spofitelny) a O . mene. ~ P o,slední ka.pitola 
obsahuj e vylíčení práva zemedelského. Tu se jedná <;> a,grá.rních ,reformách ,.. 
zejména o p ozemkové reforme poprevratové, o vyrobe rostlinné, o ochra
ne polního majetkll., ochrané ptactva, c~ovu včel, cho'ru hedvábníku, péči 
o stromoví, p e,st ování , vína, výrobe živočisné" zeú.i.edel ských m~lioracích" 

. lesním .právu, h on ebním právu a rybáf~kém právu.. , . ' 
. V , ~ruhém dílu, kt~rý Laštovka . avisuj ~ ve své predmhl-Ve pro nej

bližší dobu, má bý ti vyloženo právo komunikační, vodní, školské, sociál-
ní" at vo jenské.. . , .. . . ' . . . . 

aštovka neuvádí v' prvém dílu ani náznakem, jákou Zá kladní sy.ste-
111adku si zvoW ,pro svou ' práci. Ľeč .. z 'podrobného ,:výp.oÚu ohsah4 d~1t\, 
k.~etý je pred~netem této recense, Je patrn9, že autor m~lna . myslí pr{) 
syé ' "ý.kľadY určitou . pevnou kostru. ' treba~e . snad subjektivní názor čte
naľy mohl by ~v;ádeti k úsudku, žé systel!la tika . T).erií zcela ve všeJ!l dJ'ls 1e~'
ná. Začíná se onemi predpisy verejného práva, které se týkají individua,. 
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Na to následují predpisy, jež ·upravují postavení ' jedince k verejne moci, 
omezujíce ho v jeho volné sfére, načež se pŤechází k predpisum, jež tý
kají se určitých činností lidských. Druhý díl pak úejme se má zabývati 
právními predpisy, které dotýkají se eminentne kolektivních zájmu lidské 
společnosti (školství, vojenství, sociální péče). Ovšem bylo by lze na
mítnouti, že výklady o vodním právu by lépe zapadaly do dílu prvého, 
než tu patrne rozhodovala pracovní dispolSice autorova, které na konec 'i 
úvahy rázu systematického musily ustoupiti. Není však zrejmé, zdali 
Laštovka hodlá všimnouti si blíže práva .patentního, ochranných známek 
a vzorku, jakož i práva horního, kteréžto výkLady by -'- jak lze souditi , 
- se ' hodily nejlépe rovnež do díla prvého. - V rámci .své zvolené syste
matiky pečuje Laštovka vždy, aby veci príbuzné vykládal souvisle, i když 
by po pfipade bylo možno p.ri prísném dodržení puvodní línie hledati 
spíše jednotlivé výklady na jiných místech knihy. Tak na pr. v k~pitole 
o verejném zdr.avotnictví jest jednáno o obchodování léčivy a jedy, ačkoli 
- jak je si toho Laštovka ovšem sám vedom - by tento výklad nále
žel vhodne do kapitoly o právu živnostenském. Tento zpusob proce
dendi nutno jen schvalovati, neboť souvislý obraz dotyčného oboru lid
ské činnosti, jak se jeví v právní úprave, vystupuje pfi nem plastic
ky do popredí. Jen výjimečne pusobí zaJradení nekterého výkladu pone
kud cize, na p r. tehdy, je-li o náhrade škod zpusobených výtržnostmi 
jednáno v oddílu o mravnostní rp o li ci i. Než tu zrejmá jest snaha autorova 
nedrobiti výklady kapitolami o nepatrném rozsahu, proto je hledeno pfi
pojiti pojednání o obOl'ech zcela specielních k výkladum o oborech jen 
ponekud príbuzných, a to i za cenu dokonalé systematiky. Domnívám se, 
že nelze proti tomuto míti vážných námitek. Za velmi šťastnou pokládám 

· myšlénku Laštovkou spojiti v jediné kapitole or\ganicky živnostensko-práv
ní predpisy s predpisy o úveru .a mene, neboť dosavadní tradiční zara
ďování v)Tkladu o techto vec ech do hospodáľské správy odlučuje veci, 
které jsou nepochybné vnitŤne zcela príbuzné a proto s hlediska prak
tického náležejí do úzké spojitosti. Lze tedy v celku ríci, .že systematické 

· roz~lenéní látky v lmize Laštovkove je plne vyhovující účelu, který je 
knihou sledován. Nekteré shora zmínené poznámky o jednotlivých pr.áv
ních oborech, jejichž zaradení do celé soustavy zvláštní části práva správ-
11ího zustává až do 'yydání proponovaného. druhého dílu nej isté, nemo hou 
pfirozene na celkovém úsudku nic meniti. Je treba jen projeviti lítost, 
že Laštovka sám stručn~ svuj rozvrh látky a základní hledisko jím .pfi 
tom sledované nenaznačil. Samozrejme není a nemuže to býti žádnou 
újmou pro. hodnotu knihy. 

Všimneme si nyní vnitrní systematiky práce, t . j. jednak postupu 
výkladového v jednotlivých oborech, jednak toho, j.ak si autor počínal 
ph výberu toho, co chtel vyložiti. V obojím smeru neváhám označiti 
práci Laštovkovu prímo z,a vzornou. Témer veskrze p'ostupuje Laštovka 
tak, že predesílá každému oboru, jímž se zabývá, stručný výklad ze správ
ní nauky, uvádeje, jaký význam určitá lidská činnost nebo určité zjevy 
mají pro lidskou společnost a jaký účel sleduje právní úprava. Typickým 
pľíkladem tohoto opr.avdu vzácného posturpu pracovního, který bude míti 
nepo·chybne vynikající úspechy v prak.si, je úvod k oddílu o nakažlívých 
nebo-li prenosných nemocech (str. 175), ve kterém Laštovka stručne pre
dem vykládá, co rozumí lékatrská veda nakažlivými nemocemi, jak se tyto 
nemoci rozšifují, jak nákazy nazýváme (epidernie, endemie) a j.ak je stát 
na regulaci právní interesován. - Po stručných poznámkách ze správní 
nauky následuje pravidelne výpočet . .právních pramenu, ~ to s minuciesní 
pi'esností, pravidelne paralelne zeme české a slovenské resp . Podk. Rus, 
načež se jedná o úľadech a dále pak se 'podává obsah príslušné právní 

, úpravy, pfi čemž konec tvorí obvykle trestne správní predpisy v prísluš
ném oboru platné. St ej ne za vzorný jako je zmínený pracovní postup po
kládám i výber obsahu prá'mích predpisú . Laštovka se úzkostlive snaží, 
aby nepreplňo.val svou knihu vecmi buď zcela bezvýznamnými anebo 

· takovými, které nejsou príliš praktické a o nichž se krome to
ho múže každý nahlédnutím do príslušného predpisu poučiti. Tu bývá 
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pra:vi-delne jen odkaz na dotyčn)' predpis. Jen ' zcela výjlmeči1e ' se recen
sen:tu subjektivne zdá, ·že nekterá ,vec je podána príliš ku'se, ač jde ' o vec 
velíni duležitou. Na .pi·. to platí o syndikátech ·(str. 260), kterémužto nové
mu právními institutu venoval Laštovka jen jeden zce.1a 'krátký ' odstave
ček, a odkázal jinak na knihu Hexnerovu a Martínkorvu. Zdá se mi, že 
by byle bývalo na míste ales.poň ponekudo pl'atné úprave se b1íže zrní
•• lri. Jindy se recensentu - ovšem rovnež jen zcela výjimečne - subjek
t.iy-ne zdá, že obsah právního predpisu je zbytečne obšírne podáván, ač 
je z části absoletní, což Laštovka sám podotýká; to se týká na pr. vý
kladu na str. 209 o .hrbitovech, kde je reprodukován obsah málo praktic-
kého dekretu z r. 1784 zbytečne obšírne. ' 

Laštovka neopomíj i informovati vždy, zda rízení deje se v jednotii
vých oborech podle nafí!lení č. 8/1928, pH čemž stačí mu pOllhý odkaz, 
aneb o zda dotyčný predpis má vlastní úpravu fízení, která je pak všem 
podrobne-ji vysvetlena. . 

. Kritickým poznámkám se Laštovka - jak se zdá - zásadne vyhýbá. 
Pouie výjimečne setkáváme se v knize se ' stručným podotknutím, že ta či 
ona úprava je nevyhovující či neprehledná a že , by zasluhovala náležité re
formy: Tuto reservu, která vyžaduje v nek:terých obore.ch u autora oprav
dového sebez,aprení, neboť nekteré nedostatky našeho právního rádu jsou 
pnmo kfiklavé, nutno jen pochváliti, neboť v knize, která sleduje vylíčení 
platného právního stavu, by mohla rozsáhlá kritika čtenáre irritovati. 

UvedI jsem v úv-odu této recense, že sepsání zvláštní části práva správ~ 
ního Je podmíneno dokonalou znalostí právních predpisu. Tento pred
poklad je u Laštovky v nejrozsáhlejší míre splnen. Zpusob, jakým se 
Laštovka bezpečne proplétá často témer neproniknutelnou sítí predpisú; 
pocházejících z rúzných dob a vydaných za nejruznejších stát6.právních 
P9merú, musí vzbuditi v každém čtenáfi nejvetší obdiv. Pfi ,tom klidný 
tok výkladú neponechává čtenáfe témČlr nikdy na pochybnosti, co Laš
tovka pokládá za platné právo a jak jednotlivým právním pfedpisúm 
rozumí. 

Specieiní ol)tíž našeho ~rávního fádu spočívá v tom, že není dosud 
pi'ovedena jeho unifikace. Bylo by možno si predstaviti, že tam, kde platí 
dosud zcela odchylné p,rávní pfedpisy bývalého Rakouska a bývalého 
lJherska vedIe sebe (pro ruzná území státní), by výklady mohly býti podá
vány oddelene pro právo české a slovenské. Je velkou zásluhou Laštovky, 
že odolal pokušení bráti se pfi svých výkladech touto cestou, která by 
byla nepochybne pohodlnejší, a že rozhodl se podati své výklady sou
hrnne tak, že obraz predpisu platI1ých v o.bou polovinách státu, je posta
ven čtenáfi pred oči jednotne. práv ern mohl proto Laštovka nazvati 
svou knihu. »Československým správním právem«, neboť je v ní 1íčeno prá
vo platné v celém státe souvisle, nikoli zvlášte právo české a slovenské. 
:routo metodou posloužil Laštovka ar ci také nemáJo naší legislative, ne
boť ',nedostatky a vady právního rádu vznikající z odchylnosti úpravy 
v ruzných částech státu, vystupují velmi ostre do- po.predí. Kdyby bylo 
možno doufati, že rozhodující činitelé ve státe zahloubají se do četby 
Laštovkovy knihy, byle by možno jiste očekávati urychlení tempa uni fi
kačních prací, neboť neudržitelnost dnešního stavu práva muže sotva 
lé.pe hýti dokumentována než1i úplným jeho odhalením, jak se to v kni
ze Laštovkove stalo. 

Pokud jde o prarneny práce, opírá se Laštovka z literatury prede
vším. o jednotlivá ,hesla, uverejnená dosud ve Slovníku československého 
práva 'verejného. Z knihy Laštovkovy je také nejlépe videti, jaký vý
znam pľ'o náš právní život Slovník má. Z hesel, která do Slovníku Laš
tovka sám zpracoval, .p.rejímá do své knihy Laštovka pravidelne základní 
kostru výkladu, priz.pusobenoll ovšem poslání, které lalihasleduje. Je to. 
dobre patrno na pf. pfi výkladech . o domovlském právu. VedIe Slovníku 
_uvádí .ovšem Laštovka i jiné literární publikace, a to pravidelne v úvodu 
k~ždého . oddílu, jen výjimečne v poznámce pod textern. N ení nezajíma
vo pozorov.ati, jak Lašto.vkDVi neunikly ani práce, které . sledovaly účel 
ryze praktický a jak dovedl jich Laštovka pro svou knihu zužitkovati ; 
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tak ,na pr. príJ;učka Čamka~Ševčoviče . »Zákon -cl plemenitbe«. V predmlu
vezdurazňuje Lašto"ka ,význam judikatury pejv. správního: soudu pro 
svou práci, Skutečne také je' citace nálezu tohoto sou,du v práci Laštov
ko,Ye velmi , četn4,. Nelze , však , v 'žádném prípade rjC;i" , že by príliš , častá 
citace nálezu pusobila neprehlepnQst. I t1:,1 postupuje Laštovka s ľOizvahou, 
kterou se celá jeho kntha' vyznaJIlenává .. Tam zejména, kde. názory , nejv. 
správního soudu prešly již zcela dG prakse správních ,úradu, oď citace 1;14-
lezu opouští, neboť právem usuzuje, že, pochybnpsti výkladové l1emohou 
nastati; to j~ dobre patr11.o zejména v části o právu staveQním, kde judi- , 
katura je velmi hojná a kde prílišná citace nález4, jimiž bylo stavební 
právo platné v zemích českých teprve domyšle.no, by m~hla bý.ti na újmu 
~rozumitelnosti. 

Na počátku té to stati stala se zmínka o tom, že každý spisovatel 
zvláštní části práva .správního . . má si vyrešiti otázku, jak hodlá' ve svých 
"ýkladech postupovati vzhledem k obecným naukám práv,a správního. Ide,
álem by zajisté bylo, kdyby obe části byly y nej užším spojení, tédy tak, 
že by výklad jednotlivých právních predpisu se dél s neustálým zrete lem 
k 'problémum obecného rázu. Laštbvka takto si nepočíná, a to zrejme ve
dome. Nechtel patrne svou ,práci príliš zatežovati poukazy na obecnou 
.čá.~t a proto tyto poukazy jsou pomerne rídké, Bylo by lze tohoto ,lito
vati, neboť ,postup opačný by sna-d s hlediska pedagogického (student
stvo) i s hlediska dokonalejší aplikace :práva v praksi (úredníctvo) byl 
výhodnejším, avšak sotva lze pokládati to, jak si vec .vyrešil Laštovka, 
za nedostatek knihy. Laštovka nechce zrejme toho, kdo bude jeho práce 
užívati, pretežovati a nenutí ho tedy, aby ve všech otázkách positivnť~h 
predpisu si uvedomoval souvislosf' s všeobecnými zásadami práva správni-
40, predpokládaje, že tam, kde . čtenM bude musiti zevrubne se s 'určitou 
:Záležitostí seznámiti, nezbude mu, než obrátiti také zretel k obecné čásťi. 
;Pr'oto upozornení na problémy , všeobecné části práva správního nejsqu 
u Laštovky príliš časté. Tam ovšem, kde jde o otázky, jež bez pomoci 
obecné části nelze vubec rešiti, nevyhýbá se pfirozene ani Laštovka vhod
né poznámce v tomto smeru. Tak na pr. ve výkladech o právu stavebním 
setkáváme se pfi plá-nech polohy (str. 102) s určením právní povahy to
hoto ,plánu (pfi tom sluší arci podotknouti, že Laštovka pokládá pl4,n 
polohy za ))nanzéní obce«, což se však nekryje ani 's dusledne uplatňo, 
vaným názorem judikatury ani s názorem, který projevil Hoetzel v Čes
koslovenské'm právu správním, část všeobecná str. 47); podobne v oddílu 
o ~stavech' léčebných a humanitní ch dóčteme se na str . '192 o právni kon~ 
strukci verejných :q.emocnic. V celku však - jak bylo rečeno - nejsou 
tyto odkazy na obecnou část príliš časté. ' 

Pfi knize v pravém smyslu slova nabité uzasným positivne právním 
materiálem není recensentu možno ' zkoumati, ' zda citace všech právních 
predpisu je dokonalá. Namátkove zk'Úušky presvedčí však každého, že 
Laštovka venoval velikou pozOrnost presné citaci a že . také počet tisko
vých chyb sníži1 pečlivoukotekturou na niíru opravdu nejméne možnou. 
Rušivejší je pouze tiskové nedopatrení na str. 220· odd. II., odst. 1. rádek 
4, kde na místo § 108 úst. listiny je omylem vysázenó § ·101. 

četba knihy, která má podávati obsah právnfCh, predpisu a dokládati 
svá tvrzení neustalou citací zákOinu, narízeni a pod., bývA obyčejne málo 
pHjemná. U knihy Laštovkovy tomu skutečne tak neni: Jasný český sloh, 
presné rozlišování jedi1:otlivých inožných prípadu a zajímavé poznámky 
z nauky správní pusobí, že kniha v'zbuzuje stále živy zájem čtenáre, jehož 
.obdiv , pro autora stoupá s pokračující četbou, neboť stále více pr.e'sveq.čuje 
' seo je~o ližasných vedomostech. ' " , : " I 

Celkový úsudek o knizemuže býti jen nejvýš pHznivý. Pro Práv
l1ickou literaturu je to opravdové obohacení, pr.o obor správního prAva 
pak specielne je to neo,?enitelné . dí~o, za · které musí býti celá verejno~t 
Laštovkovi hluboce vdéčna . ' , Jiľ.í Have l'k a. 

~ ., . 
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JUDr. V l a d i mír Vyb r a l: Reforma finanční správy. Vyšlo ve 
S bírce Politická knihovna fada I. Jako kniha XXXIII, náklad~til Orbisu 
v Praze 1936, stran 318, cena Kč 48.- . , " 

Autor,. vrchní ministerský komisaf min. financí, stal se verejnosti zhá
mým již pekným a pfehledným Nástinem československého právafinanč
nípo. Zkušenosti a návrhy, jichž jednak sttidiem jednak praksí. v minister
'stvu nabyl, byly podkladem jeho studia Reforma finanční správy ve Vest
l1íku v min. financí 1936. Tato studie ovšem podstatne rozšírená , vyšla 
pod týmž titulem v samostatné knize a pľichází zejména v nynejší 'dohe, 
kdy verejnost se začíná finanční správou podrobnej i zajímati, velmi vhod, 
po.nevadž osvetluje p roblém naši finanční správy v celém jeho rozsahu, vy
:svet1uje príčiny její nynejší krise, . obhaj~lje ' finanční správu proti bezdi'l
"vodným útokum a podává i četné návrhy pro její reformu. 

Naše finanční právo a spr'áva finanční ,navázaly na .. úpravu rako~skou, 
jejíž základy )byly položeny roku 1849. Jest samozfejmo, že úprava ta, 
jež na .svou dobu byla velmi značným pokrokem, s pokračujícím rozvojein 
hospodárským zastarala a že byla žádána její reforma . Již cís. rak. komise 
pro reformu správy venovala otázce pozomost, a výsledkem toho byly 
:studie profesora Redlic1:la o vývoji a nynejším stavu rakouské finanční 
správy a návrhy komise na reformu té to správy (1913). Studie ty jsou vý
značným východiskem ve snahách o reformu finanční správy, tfebas ovšem 
dalším vývojem za války a v naší republice byly značne predstiženy. V p'o
sledních letech se i v naší republice o reforme naší finanční správy mnoho 
'uv ažuje a jest zajímavo, ale i vysvet1itelno, že konkretnÍ reformní snahy 
'vycházejí hlaVIne z kruhu finanční správy samotné, totiž z kruhu úfed
nictva finanční ho a že jsou účinne podporovány i vedoucími orgány fi

.. 11anČní správy samé . . 
Jednou z nejvýznačnejších prací usilujících o reformu naší finanční 

:správy jest spis VybralUv . .. Vybral uznává nynejší kritický stav našÍ fi
:nanční administrativy {vzniklý zejména vzrustem agendy, nedostatkem 
p ersonálu a upfilíšnooou úsp01!ností), pokládá její refo,rmu za nutnou a do
poručuje reformu tu provádeti p'o trech etapách. 

V L etape(t. zv. malá reforma) se požaduje: 
a) dostatečné vybavení finanční správy rádne vzdelaným :person,álem 

'a účelnými místnostmi, 
b) reforma normálií, totiž všeobecných pokynu, jež vy~ší \Irady, 'udí

"lejí k próvádení finančních zákonu úradumnižším, 
'c) vybudování bemích a duchodkových kontrolnícp. Madá, 
d) reforma inspekční {kontrolní) služby a ko;ntrolne inspekčních slu

:žeb, 
e) decentralisace finančne správních kompetend" aby ministerstvu by

-Io ulehčeno . 

Malá reforma tedy sleduje v prvé rade účel administrativne-hospo
.dárský; její provedení znamená určitou konsolidaci fina~ční správy a stá
vá se tak nezbytným p,odkladem pro další stupne reformy. 

Reforma str e dní má ráz legisla tivne kodifikační. J de tu o zfízení 
'Ústfedního legislativního odboru v min. financí, kterému by bylo svereno 
vypracování potrebných zákonodárných reforem. Reformy objevují se 
~~~ '. 

, a) na poli daní spotfebních i monopolU, na poli práva poplatkovéh6, 
:daní prímých a dane obratové a konečne v oboru samosprávných financí , 

b) v oboru orJganisace úradu finančních (úprava personálních pomeru 
'Úľednictva, úprava kompetencí finančních úradu, jednací, kancelárské a 
hospodárské rády), ' 

c) v oboru rozpočtovém, kde nám chybí rozpočtový ' rád. 
. Jako tretí etapa by následovala t. z.v. vel k á reforma usilující o cel-

:'kovou reorganisaci úfa du finanč!1ích v oboru pľímých daní i ostatních 
,dävek. 
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Z, tohoto stručného prehledu jest patrno, že kniha Vybralova hledí 
se vypofádati se všemi problémy, jež na naši finanční správu nyní dolé 
hají a že hledá také jejich vhodné rešenÍ. 

Finanční správa jest velmi jemný instrument státní, který dobre ne
snese nepromyšleného nebo prekotného reformování, ponevadž tím mohon 
býti zpusobeny nejen celé správe finanční nýbrž i státu škody nedozírn é. 
Jest vždy lépe problémy se všech stran vedecky osvet1iti a k diskusi ph
'praviti a v tom smeru kniha Vybralova jest jednou z nejlepších knih , 
které o reforme finanční správy byly v poslední dobe napsány. L. 

Prehl'ad časopisov. 
a) č e s k o s love n s k Ý ch: 

Zahraniční Politika, roč. XV., č. 4.- 5.: Josef Chmelaľ: Mezinárodní 
situace. - Dr. F. Bauer: Francie a Nemecko. - Jaroslav Nebesk)r: Pol
ská menšina na československém Tešinsku. IV. - Eduard Machatý: Ho
spodáfská politika Francie. - Ský: .Hospodáľské aktuality. 

Odborové sdružení č~skoslovenské, roč. XL., č. 6.: Jar . Hlaváček: 
Obrana státu a odborové or,g,anisace (II.) - Vladimír Pliška : Sociální 

' funkce malých úsporných vkladu. - Dezider Benau: Ako zveľadiť rudn~r 
priemysel na Slovensku? - H. Mach: O zkrácení pracovní doby v tex
tilním pru.myslu. - Jaromír Hlaváček: Odborová ústredna k rozpočtu 
ministerstva sociální péče. - Zastupitelstvo společné ústfedny odborove 
o zprostfedkování ,práce, pro trvalou ochranu kolektivních smluv a pro 
pujčku obrany státu. 

Časopis pro železniční právo a politiku, roč. XV., č. 6.: Emerich Wiž
ďálek: Príprava zboží podle nové (fímské) m. Ú. z. - Doc. Dr. JiM Havelka : 
Železnice a plány polohy (regulační) podle stavebních fádu . 

'Tisk a politika, roč. X. (VIII), č. 9.-10.: K. Hoch: Problém sovetské 
civihsace. - H. Traub: Pfíspevek k historii našeho novináfství (Osudy 
denníku »Národ«). - 1. Golub: vývoj sovetského tisku (dokonč.), -
S. Brandejs: O propagande. - J . Šíma: Vliv války na výchovu. - F. 
Poul: Svetová výstava katolického tisku v Ríme. - Noviny od dvou 
feniku výše. - Historie zákona o pracovním pomeru redaktoru, - D .. 
J,anek: Nutnost novinár,ské komory. 

Spoľiteiní Obzor, roč. XXXV., č . 6.: Min. fin. Dr. J . Kalfus: penežnÍ 
trh diHditým činitelem pro bez,pečnost státu. - Ing. A. Mužák: Zdanení 
lidového penéžnictví podle 'poslední novely zákona o pfímých daních. -
Dr. J. Daníček: Letnice československých ' spofitelen v Čes. Budejovicích. 
- Zpráva o činnosti Svaeu čsl. spofitelen za rok 1935. 

Hlas slovenskej samosprávy, roč. IV., č. 6.- 7.: Prezident Dr. Eduan\ 
Beneš na Slovensku. - PosI. Dr. Otakar Klapka: Finančné problémy 
územnej samosprávy. - Vojtech Semann, ver. notár: Šek lebo daňov ú 
knižka? - Verejný súbeh na organizačný štatút. - Dr. Ferdiš BallassJ-l , 
mest. tajomník, Prešov: Ochrana obyvateľstva proti leteckým útokom. -

DeInická Osveta, roč. XXII., č. 6.: Jif. Popelová: Socialistický svčto · 
vý názor v české filozofii. - A. M. Píša: Poznámky k divadelní situacl 
(III). - Fr. Schlesser: Nemecká zbrojní konjunktura. - Jaroslav Vozka : 
František Cajthaml-Liberté (II). - G. Werkmeister: Hudba a deIník. -
'Socialismus v cizine. 

Živnostenská Akademie, ' roč. X., č. 12.: Reditel Julius Tvrzník: lVlaUi: 
živnostenská novela. 

Obzor národohospodáľský, roč. XLI., č. 6.: Miloš Horna: Je Česko -
slovensko schopno souteže pfi vývozu? Ant. Houdek: Nová sovetská 
ústava. 

Hospodárske rozhľady, roč. XI., č. 2.: Gen: riaditeľ Zemskej banky 
Ferdinand Tománek. - Dr. Rudolf Bríška: Malý obchod. - Dr. Julius 
Werner: Lieh z dreva. Nový priemysel pre prirodzenú surovinovú základ-
ňu Slovenska. . 
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