
Tabulka 5. 

ROZDĚLENÍ DÁVEK 

mezi spolkový stát a země (obce) v rep. Rakousko - (podle rozpočtu na rok 1931). 

Účast na příjmu 
Rozdělení 40 

Předpokládaný Podíl mil. precipua Celkový podíl Podíl zemí 
, Dávka státu zemí (obcí) hrubý príjem spolk. státu státu na jed- státu 5-6 (obcí) 4-7 

notlivé dávky 
v procentech š i I i n k y 

Všeobecná daň výdělková 
s daní z podom. živn. 50 50 58,500.000 29,250.000 3,367.958 32,617,958 25,882.042 

Daň z korporací 50 50 90,000.000 45,000.000 5,181.474 50,181.474 39,818.526 

Daň rentová podle přiznání 50 50 7,000.000 3,500.000 403.004 3,903.004 3,096.996 

Daň důchodová . 50 50 186,600.000 93,300.000 10,742.924 104,042.924 82,557.076 

Úroky z prodlení , 50 50 6,300.000 3,150.000 362.702 3,512.702 2,787.298 

Poplatky immobil. . 20 80 18,000.000 3,600.000 1,036.296 4,636.296 13,363.704 

Poplatkový ekvivalent 20 80 726.000 145.200 41.796 186.996 539.004 

Daň z obratu , 60 40 25.5,000.000 153,000.000 14,680.844 167,680.844 87,319.156 

Daťi z kořalky 70 30 28.451.000 19,915.700 1,637.978 21,553.678 6,897.322 

Daň z piva 70 30 33,300.000 23,310.000 1,917.146 25,227.146 8,072.854 

Daň z vína 70 30 10,100.000 7,070.000 581.476 7,651.476 2,448.524 

Daň ze sumivého vína 20 80 450.000 90.000 25.906 115.906 334.094 

Daň z vývozu dřeva . 62 2/ 3 37 1/3 356.000 223.093 20.49G 243.589 112.411 

Přirážky k dědickým poplatkům 100 3,400.000 3,400.000 

Úhrn . 698,183.000 381,553.993 40,000.000 421,553.993 276,629.007 

(Pokračo?lání.) 

DR. C. HARAOUI: 

SVĚTOVÁ KRISE HOSPODÁRSKÁ A JEJí POLITICKÉ 
NÁSLEDKY. 

1. 

Cítíme, že moderní hospodářská organisace je ve světové krisi. O tom není třeba diskutovat, neboť 
lze řÍci, že hospodářské a společenské krise jsou jako bolesti organismu; to, že je cítíme, doka

zuje jejich existenci. Možno diskutovati o tom, zda krise závisí na faktorech hmotných nebo jenom 
na faktorech duševních - v tom přÍpadě by to byla jakási hospodářská neurasthenie. Ale mnoho 
znaků dokazuje, že se choroba projevuje četnými úkazy hmotnými, třebas, jak ukážeme, její základ 
tvoří duševní faktor. Můžeme pokládat krisi, která zuřÍ v moderním světe, za světovou nejen rozsahem, 
nýbrž i původem. To je otázka závažnější. Jsou přÍčiny, které způsobily krisi společné všem moderním 
společnostem, pro něž by krise znamenala jakousi konstitucionální chorobu? Nebo má krise původ 
v nerovnováze, která je vlastní jen určitým národům, od nichž se pak šířÍ porucha rovnováhy podle 
jejich hospodářského významu i do druhých zemí? Soudí se, že dlužno počítati s oběma faktory. Je 
jisto, že u dvou nejmocnějších národů, totiž u Velké Britanie a u Spojených států amerických vyskytují se 
symptomy mimořádně ostré a nad to i zvláštní povahy. V Anglii se tak zvýšily výrobní náklady někte
rých hlavních výrobků, že nedovolují britskému průmyslu, aby si udržel na mezinárodních trzích 
dřívější postavení. To prokázala zvláště anketa o uhelných dolech. Anglie žije z minulosti a to nejen 
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v oboru hospodářském. Anglie se buď zreformuje nebo ztratí své mezinárodní postavení. Angličané 
jsou jak známo přizpůsobiví, ale je otázkou, podaří-li se jim uniknout úpadku. Anglii běží asi o krisi 
senility, o chorobu, které se nevyhne stát právě tak jako člověk. Ve Spojených státech amerických jsou 
speciální příčiny krise. zcela jiné. Je-li pravda, že historie je učitelkou života, bylo snad možno předvídati 
dnešní krisi. Spojeným státům americkým se děje to, co se přihodilo Německu po válce francouzsko
pruské. Tehdy jako dnes vyšel velký stát z války se značnými výhodami, kdežto země, která tvořila, 
resp. země, které tvořily důležitá odbytiště pro tento stát, byly hospodářsky oslabeny. A tak se porušila 
rovnováha mezi výrobností tohoto státu a kupní způsobilostí oněch zemí. Vobou případech byla po
rucha rovnováhy zvětšena nemírnými dávkami reparačními nebo úpravou válečných dluhů. Jestliže 
v případě Spojených států amerických přispělo placení dluhů jen nepatrně k rozvoji jejich produkce, 
podvrátilo citelně jejich odbytiště ve státech dlužnických buď přÍmo tím, že nemohly tyto státy pro 
placení dluhu kupovat tolik amerického zboží, nebo nepřÍmo tím, že se oslabil jejich výrobní orga
nismus. Tento výklad neodporuje výkladu, jenž vidí v americké krisi výsledek překotného vývoje 
spekulace, jenž nutně způsobil neblahou reakci. Spekulace byla vskutku jen reflexem důvěry vzbu
zené snadností vyrábět a tato důvěra by byla odůvodněna, kdyby se zahraniční odbytiště mohla také 
vyvíjet v přiměřeném poměru. Oba výklady se liší jen v tom, jak se dívají na okolnosti více méně bez
prostřední v souvislosti příčin, které přivodily krisi. Bohužel nevidíme na obzoru přicházet události, 
které by mohly zmírniti krisi ve Spojených státech amerických. Naopak dlužno očekávati, že se krise 
zostří nebo aspoň, že potrvá následkem tarifní politiky, která byla právě přijata. Amerika teď podává 
nápadný příklad nedostatku hospodářského poznání. Je ve vážných nesnázích nalézti odbytiště, ale 
brání svým odběratelům kupovat tím, že jim překáží prodávat. Američané mají mysl dosti otevřenou, 
aby dřÍv či později poznali svůj omyl. Uznali mnohem vážnější omyly, jako na příklad svou chybnou 
politiku proti jižním státům Unie po válce severu proti jihu. Zpravidla však uznávají své chyby příliš 
pozdě. 

A tak se stane asi i tentokrát. Je však důvodno pochybovat o tom, že by krise byla jen odra
zem zvláštních faktorů, které tísní anglické a americké národní hospodářství. Krise je vskutku příliš 
rozšířená, ač v některých zemích je ostřejší a objevila se příliš současně, než abychom mohli ji přičítati 
jen účinkům onoho odrazu. Nejvíce jsou jí dotčeny země s vyvinutým průmyslem. Jedinou výjimku 
tvoří Francie, která jí trpí mnohem méně, třebas ji také cítí. Veřejnost má dojem, že tu běží o vše
obecnou nadvýrobu. Ale tento dojem odporuje velmi bezpečně poučce národního hospodářství, podle 
které není myslitelná všeobecná krise nadvýroby. Má-li se nedostávat výrobkům odbytu,je nutno, 
aby byl v poměru ke kupní síle nebo k potřebám konsumentů nadbytek zboží. To lze dokázati pro 
jistou kategorii zboží, ale nelze toho dokázat pro celek výroby, neboť jak už velmi jasně ukázal Stuard 
Mill, kupní způsobilost pro celek zboží je dána právě tímto celkem samým a potřeby nemohou býti 
v celku převýšeny výrobky, neboť každý výrobek předpokládá práci a každá práce předpokládá potřebu, 
jež má být ukojena. Jak tomu bývá často, usuzování národních hospodářů je přesné a hypothese, z níž '" 
se vychází, je pochybná. V tomto případě je hypothesí, že každá práce předpokládá potřebu, jež má 
být ukojena. Hypothese tato odpovídala snad realitě v době, kdy byla tato teorie vyslovena, ale časem 
se vzdaluje od reality čím dál tím více. Jakýsi vývoj se opravdu uskutečňuje v tomto oboru; je to vý
voj pomalý a veřejností takřka nepostřehnutý, ale jeho účinky jsou veliké. Projevuje se už odedávna. 
Kdežto biologové si netroufají pátrati po vývoji lidského druhu, mění se tento před jejich očima 
radikálním způsobem. Ale vývoj se netýká rozměru lebky, ani tvaru nosu, ani barvy vlasů, mění se 
cosi mnohem důležitějšího, totiž psychologie práce. Pro starého člověka znamenala práce nesnesitelné 
břemeno. Když ho k tomu nenutila síla, omezoval práci jen na nejnutnější. Život se řešil tak, že se 
obmezovala spotřeba na minimum. Diogenes nám podává příklad takového řešenÍ. Takové je také 
řešení starých filosofů orientálních. Výživa, děti, obydlí, to je program Konfuciův. Stěstí života se hledá 
za ~ímto programem, uspokojování potřeb duchovních nebo .morálních, což nevyžaduje práce. 
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Kdežto v Orientě je toto pojetí dosud vlád.noucí, na západě už prakticky~ vymizelo. K výrobě, 
která přesahovala nejpřísnější nutnostI docházelo ve starověku jen násilím. V Recku byla svobodná 
práce přÍliš drahá než aby se k ní sahalo. Výroba byla založena v podstatě na otroctvÍ. Otroctví, pak 
nevolnictví tvořilo také základ hospodářské moci římské říše. Z tohoto obyvatelstva, nuceného pra
covat a násilně vybraného podle své pracovní způsobilosti, vzešla buržoasie - vládnoucí trída novo
věku - když staré třídy aristokratické, zmenšené počtem a zeslabené, ztratily vládu společenskou. 
Buržoasie zdědila po otrocích a nevolnících pracovní schopnost a zároveň sklon k materiálním po
žitkům; pracovat pro spotřebu, to je znak buržoasní filosofie. Takové je vládnoucí pojetí soudobé 
Evropy. Ale třetí a neméně důležitá etapa se objevila v poslední době v Americe. Nejenergičtější a 
nejpodnikavější z třídy pracovní se obraceli po staletí k volné půdě nového světa. V severní Americe 
nalezli prostředí zvláště způsobilé zesíliti a rozvinouti tuto energičnost v životě pionýrském. Drsné 
podnebí podněcovalo také k výkonům fysickým. Snad se k tomu připojil i nějaký faktor fysiologický. 
Nadbytek přírodního bohatství umožnil také velmi vydatnou výživu. Přeživenost, která z toho často 
vyplývá, nutí k pohybu: není-li to práce, je to sport. A tedy důsledek: práce není zdaleka už trýzní, 
ale není ani podmíněna potřebou konsumace. Naopak práce je sama potřebou. Pracuje se pro práci, 
žije se pro práci. V poslední době vypukly i četné vzpoury v amerických trestnicích. Příčinou jejich 
bylo často to, že úřady odpíraly trestancům práci. Evropané přicházející do Ameriky jsou překvapeni 
spoustou Američanů stále štvaných jakoby můrou činnosti. Nedávno byla na universitě v Mineapolis 
diskuse mezi dvěma Číňany a dvěma Američany o životním názoru čínském a americkém. Čínská 
filosofie byla shrnuta v trinomu Konfuciově a v uspokojení ducha, filosofie americká ve vzrůstající 
výrobě hmotných statků. Nepřeklenutelná propast dělila obě psychologie. Morfologické rozdíly obou 
soupeřících stran nepadaly na váhu u srovnání s rozdíly psychologickými. Tyto jsou opravdu tak 
nápadné, že lze lišiti podle nich tři typy lidské: podle zemí, kde bydlí, mohli bychom je nazývat homo 
orientalis, homo amerikanus, homo europaeus. Je nesporno, že tyto typy stále existovaly. Vědec náležel 
patrně vždy ve většině případů k typu člověka, jenž pracuje pro radost z práce spíše než pro opatření 
hmotných požitků. I dnes, ba i v Americe jsou lidé, kterí se vzdávají práce, když si zajistili nutné 
prostředky výživy. Ale čím dál tím více se mění vzájemný poměr těch tří typů. Americký názor ži
votní nabývá pomalu napodobením a výběrem vrchu. A snad v jeho rozšíření dlužno právě hledat 
kořen dnešní krise. Je pochopitelno, že ovšem dochází k všeobecné nadprodukci zboží, jestliže značná 
část obyvatelstva vyrábí bez potřeby. Je-li zemědělství ovládáno ubývajícím výnosem na rozdíl od prů
myslu, je přirozeno, že se nadbytek výroby obrací k průmyslu. A poněvadž je mnohem snadnější 
uvědomiti si nadvýrobu statků spotřebních než prostředků další výroby, je také přirozeno, že se pře
bytek ukazuje zvláště u těchto prostředků. Tyto rozdíly se jasně obrážejí v indexních číslech Německa. 
Indexní číslo cen ve velkém pro hotové produkty určené k další výrobě činilo roku 1929 138'6, index 
cen hotových produktů určených ke spotřebě činil 171'6. Index průmyslových výrobků byl 157'4, 
zemědělských produktů 130'2; tím si .můžeme vysvětlit,. proč zuří krise s menší silou v zemích méně 
průmyslových, mezi zeměmi průmyslovými méně ve Francii, jejíž výroba je především obrácena k vý
robě statků konsumačních. Jsou-li úvahy, které jsme právě podali, odůvodněny, máme co činit s oprav
dovou kdsí hospodářského života způsobenou rozšířením americké psychologie, jíž se dosud nepři
způsobily form.y konsumace. Národ, v němž se tato výrobnická psychologie rozšířila, ukazuje tolik výhod 
mezinárodní konkurenci, že lze předvídat, že tato psychologie má budoucnost přes dočasné krise, 
k nimž dává příčinu v době přechodu. A právě z této psychologie se vyvinou důsledky nedozírné 
důležitosti. I samy theoretické a praktické základy dnešního zřízení hospodářského budou zvráceny. 
Jedním z důsledků, jež lze předvídat, je to, že individuální spotřeba dosáhne brzy maxima. Nasycení 
spotřeby, která tak jako práce se pokládá za strastI jíž se vyhýbáme, představuje hranici stěží dosa
žitelnou, stává se dosti blízkou mezí, chtějí-li lidé pracovat značnou část dne. Čas, který rádi věnujeme 
odpočinku, zkracuje .se pak tolik, že dni nestačí velmi často uspokojiti spotřeby a . zábavy, k jejichž 
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uspokojení máme prostředky. Poněvadž výroba pře~ahuje spotřebu dnešní generace, obrací se přiro
zeně ke hromadění, to jest k uspokojení potřeb příští generace. Možno předvídati, že z toho vyplyne 
ohromný vzrůst bohatství. To nám ostatně ukazuje zkušenost v Americe. Ale poněvadž výroba není 
řízena potřebami výrobců samých, měla by být upravována nadindividuální autoritou, aby byly za
mezeny krise nadvýroby jako je dnešnÍ. Patrně kolektivita stát nebo velké sdružení výrobců bude 
míti úkol čím dál tím větší za tím účelem, aby byla výroba řízena v zájmu kolektivity. Nejisto zů
stává v této otázce to, jaké účinky může vykonávat uspokojení spotřeby na pokrok, rasy, který 
vyžaduje na jedincích obětí, a k těm za toho režimu bude sotva ochoty. Krise natality, která se v Americe 
zvětšuje, nám ukazuje, že tato starost není tak zcela bezdůvodná, ale bylo by zcela odvážné dělati 
předpovědi o režimu, který bude jiný než dnešní, a to v mnoha směrech. Byl by to opravdu podivný 
výsledek, kdyby se výroba statků hmotných vzniklá instinktivně; nedala smířiti s výrobou lidí právě 
proto, že tato výroba je podrobena vládě instinktu. 

II. 

Všechno obrací oči k New Yorku, tlakoměru všeobecného blahobytu. Po každém krachu new
yorské bursy se nám hlásá, že americký trh se definitivně zotavil, že obnovuje se průmyslová činnost 
s dřívější zdatností, že tato obnova americká bude míti v zápětí obnovu všeobecnou. Spojené státy 
kontrolují tak veliký počet výrobních odvětví naší doby, - hornická, zemědělská, průmyslová. Avšak 
dosud se poměry jen zhoršovaly. Srovnejme poslední srpen se srpnem roku 1929: kdežto počet úpadků 
vzrostl ve Spojených státech o 46%, výroba litiny tam poklesla o 37%, výroba oceli o 35°/~, spo
třeba bavlny o 37%

, výše mezd o 28% ! V Americe jako všude zlo se stále zhoršuje. 
Není ostatně možno se příliš tomu podivovati, uváží-li se, že po prvé v historii hospodářská 

krise byla zdvojnásobena krisí politickou a že jedna i druhá se projevují v celém světě. Kdyby šly 
obchody, revoluce, které se stále v Evropě, v Asii i v Americe opakují, byly by rychle omezeny a po
tlačeny všeobecným blahobytem. Lidé se daleko snadněji dorozumívají o právu rozkazovati a o po
vinnosti poslouchati, mohou-li bez velikého úsilí vydělávati peníze, zvětšovati svoje potřeby, zmnoho
násobiti svoje potěšení a usuzovati na všeobecné zdokonalení ze svých soukromých věcí. Kdyby, jako 
se to stalo jindy, průmysL zemědělství, obchod, churavěly, ale státy byly zdravé a pevné, v souladu se 
svými národy, schopné vládnouti, udržovati pořádek, zaručovati budoucnost, bylo by daleko snazší 
napraviti rovnováhu mezi výrobou a spotřebou. Tyto dvě krise se spojením navzájem zhoršují; nemoc 

. velkých orgánů výroby zvyšuje slabost států, slabost států zvětšuje nebezpečí a strasti hospodářského 
rozvratu. 

Ještě snad horší je, že tato současnost není nahodilá. Krise světového hospodářství a politická 
nestálost, jíž trpí tolik zemí, jsou výsledkem dvou různých historických hnutí; avšak jedna událost je 
srazila téměř dohromady v jediný prostředek útrap pro veškerenstvo: byla to světová válka. Proto 
třeba se obávati, že obě potíže bude možno překonati jen společně: úkol složitý a nesnadný! 

Po dobu kolika generací synové budou musiti pykati za viny svých otců? Rádi bychom za
pomněli na světovou válku, odkázali ji do historických archivů a již na ni nemysleli. Neuskutečnitelný 
sen: v celém světě rovnováha majetku, moci, idejí byla porušena. Evropa, Asie, Amerika, Afrika, 
Australie trpí, pochybují o přítomnosti, s úzkostí se ptají budoucnosti, poněvadž před šestnácti lety 
polovina Evropy se vrhla na druhou. Ale jestliže tato válka ohromných rozměrů má mnoho příčin, 
jedna z nich převládá a podřizuje si všechny ostatní: situace vytvořená po roce 1871 mezi Německem 
a Francií mírem frankfurtským. Celý svět dnes trpí, poněvadž roku 1871 vítězné Německo anekto
valo Elsasko a Lotrinsko. Teritoriální okleštění sotva zpozorovatelné na mapě Evropy se přetvořilo 
v šedesáti letech v metlu světa, která řádí šestnáct let a bude řáditi ještě dlouho. 

Zde je znamenitý podklad k úvahám pro ty, kdo chtějí věnovati svůj volný čas v posledních 
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dnech roku filosofické úvaze o událostech tohoto roku, o jejich významu a o poučení pro budoucnost. 
Politické hranice, náboženství, národnostní vášně, zájmy hospodářské, zmatení jazyků pod věží baby
lonskou, literatura, filosofie rozdělují stále více lidstvo na všech pevninách. Ale všechny tyto malé 
skupiny, kterým rozmnožení jazyků zabraňuje stále více v dorozumění, jsou stále více nevědomky 
spiaty přes hranice a oceány neviditelnou solidaritou. Tajemný rozpor: roztříštění povrchu odpovídá 
jednota obsahu. ~:~ ::; ... 

'j' 

Jednota světa! Není-li jí v srdcích, je v neštěstí: člověk by musil býti slepý, aby ji neviděl. Tento 
rozpor je hlubokou příčinou všech poruch, jimiž trpí naše doba. Je tu alespoň jednota v utrpení, poně
vadž tu není jednoty myslí? To je problém, k jehož rozřešení by naše doba měla míti odvahu. 

Od francouzské revoluce do světové války Evropa, Amerika a alespoň zčásti Asie pracovaly 
k rozřešení zvláštních problémů, jichž většina měla charakter národní. Po celé devatenácté století 
války, revoluce měly příčiny místní, cíle a výsledky omezené. I revoluce z roku 1848, která, jak se zdálo, 
měla míti všeobecný dosah, se po několika měsících jakoby polarisovala kolem jistého počtu problémů 
národních, z nichž italský a německý byly nejdůležitější. Politické, hospodářské, národní zájmy Francie, 
Rakouska, Italie a Německa ovládají a vedou se svými konflikty celou evropskou historii od roku 
1848 do roku 1870. Stejně zájmy, souhlasné i odporující si velkých mocností evropských po roce 1870 
ukládají a řídí politiku ozbrojeného míru, která končí světovou válkou. 

Dějiny devatenáctého věku byly tedy, zvláště v Evropě, řadou bojů vyvolaných zvláštními zájmy 
států a národů. Jaký byl toho výsledek? Není možno o tom pochybovati: položily určitý počet vše
obecných problémů, z nichž nejdůležitější jsou asi mír a válka, nadvýroba a přebytek obyvatelstva, 
svoboda. Tato přeměna tolika zápasů a tolika národních zájmů v malý počet všeobecných problémů 
je snad největší přeměnou, kterou světová válka vyvolala ve světových dějinách. 

Proč se již deset let hledá v Ženevě prostředek, jak omeziti zbrojení? Posud nebyl nalezen. Až 
do dneška neukazuje nic na to, že by byl nalezen v budoucnosti. Ale diskuse pokračuje. Obnovuje se 
snaha o dosažení nějakého řešení, přes nezdary. Nic neukazuje lépe, že se mír a válka staly problémem 
universálním, jehož řešení uniká akci vedené státy osamocenými nebo sdruženými do skupin. 

Přes přirozené tendence všech států po znovunabytí své úplné autonomie, hlavně když prestyž 
a síla jsou ohroženy, přiznávají nejmocnější národové světa od desíti let, již svou přítomností v Ženevě 
a svou účastí na pracích odzbrojovací komise, že je odzbrojení pro všechny otázkou předního zájmu . 

. " .,' 

Stejně je tomu s hospodářskou krisí, která trápí celý svět. Jsou tu dvě zla, která by se měla 
navzájem vylučovati: nadbytek obyvatelstva a nadvýroba. Přebytek obyvatelstva měl by vznikati z ne
dostatku výroby překonané příliš rychlým rozmnožením lidstva. Tak to definoval národohospodář 
Malthus. Měl by vyvolati nouzi, rostoucí drahotu látek nezbytných k výživě a k odívání. Dnes obilí 
hnije ve skladištích, víno se hromadí ve sklepech, pytle kávy se kupí v dokách v Santos, australští 
a argentinští pěstitelé nevědí komu prodati svou vlnu a plantážníci v Egyptě a ve Spojených státech 
vidí se zoufalstvím zráti úrodu, která bude jejich zkázou. Zároveň miliony nezaměstnaných musí 
zmenšovati svou spotřebu; a zemřely by hlady bez příspěvků, které všude od států dostávají. Rády by 
pracovaly a spotřebovaly všechno, co výrobci nejsou s to prodati; trpí nedostatkem ve světě, který je 
zničen nadbytkem. Avšak mezi jejich bídou a krisí nadbytku, kterou je svět postižen, je překážka, 
kterou se nedaří překonati. 

Není to po prvé, co tento protiklad zbořil úsilí naší práce. Od vzniku velikého průmyslu je 
jednou ze zkoušek, jimž je podroben v obdobích západní svět. Ale nikdy tento protiklad nevzrostl 
do takových rozměrů jako v posledních měsících r. 1930. Od šesti měsíců mzdy stále klesají, ničÍCe 
průmysl a zemědělství a nezaměstnanost stále vzrůstá ruinujíc stát, který musí podporovat její oběti. 
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Všechny státy hledají zkusmo lék proti krisi, který je všude týž: ~výšení ceL pfísnější l!zavíránÍ hranic 
lidem i zboží, dumping, umělé zvyšování cen. Co jsou tyto prostředky jiného než pokusy odvrhno·ud 
břímě zla na souseda? Poněvadž se jich však chápou všechny státy najednou, neposlouží to žádnému. 
Je zřejmo, že žádný stát sám o sobě nemůže dosíci rovnováhy mezi výrobou a spotřebou. Stále je to. 
problém světový. Pět dílů světa stůně společnou nemocí a neuzdraví .se jinak než současně. Žijeme 
v době, kdy bída a prosperita tvoří lavinu. Problém hospodářský není rovněž isolován, je rovněž .úzce 
spojen s mírem. Rovnováha mezi výrobou a spotřebou, násilně porušená válkou, může býti opravdu 
znovu zavedena jen po řadě mírových let. Mír je dnes nejobecnějším ze všech problémů. 

Svět potřebuje větší jednoty morální, hospodářské, politické; to je zřejmý závěr, který se skrývá 
na dně kalamit r. 1930 a dobrý předmět k úvaze pro konec roku. Nic není věčného v životě, ani zdar, 
ani neštěstÍ. Ať jsou naše dny sebetemnější, je rozumné doufati, že se připravují lepší časy. Dosáhneme 
jich však rychleji a s větší možností užitku, budeme-li uvědoměle pracovati k tomu, abychom našli I 

a vyloučili příčiny přítomného neštěstÍ. Je vždy nějaký omyl na dně všech kolektivních utrpení lidstva; 
odkrýti jej a napraviti je nejkrásnějším vítězstvím, jehož může člověk dobýti na sobě a na ' věcech. 
Dovede naše doba z této podzemní jednoty společného neštěstí dobýti viditelné a reální jednoty, ' 
která bude základem všeobecného blaha? 

Konečně je problém svobody, j~jž utvořil ve všech zemích Evropy a Asie úpadek nebó zánik 
monarchií. Na okamžik se zdálo, že monarchie nebo republika, diktatura nebo parlamentní vláda, 
absolutism nebo svoboda je pro všechny národy otázkou svobodné volby, že země může měniti formy 
a ducha svých institucí nepozměňujíc svých vztahů k ostatním zemím. Počínáme si uvědomovati, že 
všechno spolu souvisí. Potřebují-li se navzájem národové ke svému životu, mohou se dorozuměti a 
vespolek pracovat jen když jejich životní, mravní a politické názory jsou si blízké. Proč už deset let 
všechno úsilí Západu o obnovu přátelských vztahů se sovětským Ruskem ztroskotává? Protože platí 
Západu za dobro to, co Rusku platí za zlo, a naopak. 

I obchod trpí touto mravní secesí, k níž se Rusko uchýlilo. Ceny obilí a tovarů, zákon nabídky 
a poptávky, zdá se, nejsou ve vztahu s mravními naukami a politickými teoriemi; a přece, přes vzá
jemné přání po obchodních stycích nepodařilo se Západu a Rusku obnoviti obchod za normálních 
podmínek. Styky se sovětským světem jsou plny nesnází, nepředvídaností a nebezpečí. Ani obchodu 
se nedaří, změní-li se přÍliš mravní atmosféra. 

Bude možno dorozuměti se s Ruskem v otázce míru a války, kdy je tak nesnadné obchodovati 
s ním v petroleji, obilí a strojích? V tom tkví největší nebezpečí ruské revoluce. Nevytvořila rozchod 
Ruska a Evropy. Ten existoval už před revolucí. Mezi Západem a carismem zela vždy propast. Jejich 
neodstranitelný rozpor byl jednou z neviditelných slabostí Evropy už od francouzské revoluce až do 
světové války. Ale ruská revoluce prohloubila tento rozchod v okamžiku, kdy svět nejvíce potřeboval 
mravní a politické jednoty. Když vypukla ruská revoluce, doufalo se, ' že zokcidentalisuje Rusko, že 
vybuduje most, jenž překlene propast dělící Rusko od ostatní Evropy. Iluse tato trvala' krátkou aobu. 
Bolševické Rusko se odloučilo od západní Evropy a Ameriky, postavilo se proti niI11: ještě s Ýetší 
rozhodností než carské Rusko. Toto se spokojovalo s tím, že bylo a chtělo být jiné než Západ; mo
derní Rusko chce být nad ním. Carské Rusko mohlo aspoň obchodovat se Západem za podmínek 
skoro normálních, sovětské Rusko nemůže. 

d.. .. ... ..... ., .. 
'" "-

Bolševická secese byla tím více neblahá, že byla provedena v okamžiku, kdy se Asie počala při
bližovati Západu a kdy značná část Evropy přešla od absolutní nebo poloabsolutní monarchie k re
presentativnímu systému. Neočekávaná a paradoxní tato secese zhatila a hatí i asijské hnutí i pře
měnu staré monarchické Evropy. Ruská idea secese .-:.. totiž více méně opravdové úsilí vytvořiti jakýsi 
nový princip civilisační a postaviti jej proti svobodám Západu a jeho pojetí pokroku - proniká do 
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všec~ hnutí ultrakonservativních, které se v polovině Evropy snaží všemožně zachránit, co · lze ještě 
zachránit z monarchického absolutismu. Více méně ve všech zemích ruský vliv připravuje a podpo
ruje nestvůrnou koalici reakce a revoluce, monarchického absolutismu a radikálního socialismu. Ve 
všech těchto hnutích jest princip secese, který snad, rozvine-li se, rozbije jednotu Evropy a uvrhne 
celý Západ do dlouhého i neplodného zmatku. 

DR. FRANTIŠEK ADLER, 
soukromý docent německé university v Praze. 

RUČENÍ STÁTU ZA ŠKODY ZPÓSOBENÉ 
VÝKONEM VEREJNÉ MOCI. 

Právo soukromé obsahuje ustanovení, zda a v jakém rozsahu má někdo nárok na náhradu škody, 
byla-li mu způsobena se strany soukromé; nerozlišuje se v podstatě při tom, zdali poškození bylo 

způsobeno osobou fysickou nebo osobou právnickou. Při osobách právnických jest však zapotřebí, 
vzhledem k tomu, že nikdy nemohou jednati samy, nýbrž že vždy jednají prostřednictvím osob, vystu
pujících jako jejich orgány, aby se stanovilo, v jakém rozsahu dlužno přičítati úkony těchto orgánů 
právnické osobě neb orgánům samým. 

Obdobně jako u ostatních právnických osob jest tomu také u státu, který působí téměř výhradně 
prostřednictvím svých orgánů a u kterého právě tak jako u jiných právnických osob není vyloučeno, 
že by mohl způsobiti svými orgány škody jednotlivcům, zejména svým státním příslušníkům. Rešení 
otázky, zda, za jakých podmínek a v jakém rozsahu stát jest zavázán nahraditi škody způsobené svými 
orgány, nazývá se: »Otázka o ručení státu«. Při tom jest však rozeznávati mezi činností státu jakožto 
vlastníka různých (výdělečných) podniků a ústavů a státem jako subjektem vrchnostenských práv vůči 
osobám podlehajícím jeho moci. Kdežto stát v prvé funkci bývá pravidelně postaven na roveň ostatním 
právnickým osobám též pokud jde o náhradu případné škody, jest ručení státu za škody, způsobené 
výkonem státní moci, v jednotlivých státech vyřešeno zcela různě. 

Některé státy zastávají v tomto směru stanovisko, že stát - ve smyslu anglického přísloví: »Thc 
King cannot wrong« - nemůže se dopustiti bezpráví a ponechávají v důsledku toho orgánům samým, 
aby nesly veškeré konsekvence ze škod jimi způsobených. Tento princip neplatí jen v Anglii nýbrž 
také ve Spojených státech amerických a ve Švýcarsku. Oproti tomu uznávají jiné státy a to zejména 
většina států střední Evropy alespoň v zásadě povinnost státu nahraditi ze svého škody, které byly 
způsobeny jeho orgány, a zjednávají této zásadě též platnost ve svém zákonodárství. Ve starém 
Rakousku bylo v platnosti dvojí řešení, poněvadž platila jiná ustanovení, pokud šlo o porušení práva, 
způsobené soudcovskými úředníky a opět jiná, pokud šlo o škody, vzniklé opatřeními orgánů výkon
ných, jimiž byly jejich povinnosti porušeny. V otázce soudců ustanovil státní základní zákon o moci 
soudcovské (ř. z. 144/ 1867), že stát nebo soudcovský úředník sám mohou býti žalováni pro porušení 
práva, způsobené těmito úředníky při výkonu úřadu, nehledě k právním prostředkům na podkladě 
soudního řádu, zvláštní žalobou, která měla býti zvláštním zákonem podrobně upravena (čl. 9). Odlišně 
od toho ustanovil státní základní zákon o moci vládní a výkonné (ř. z. 145/ 1867), že zvláštním záko
nem bude upraveno soukromoprávní ručení státních zřízenců za porušení práva, způsobené opatře
ními, jimiž povinnosti těchto státních orgánů byly porušeny. Kdežto tudíž u soudců bylo ručení stano
veno tak, že ručil stát vedle soudce, měli v oboru moci výkonné ručiti zřejmě toliko úředníci sami, 
jelikož zde vůbec nebylo řeči o nějakém ručení státu. Skutečně bylo prováděcím zákonem řešeno 
jedině ručení státu z porušení práva, způsobené úředníky soudcovskými, a to tak zvaným zákonem 
syndikátním ze dne 12. července 1872 ř. z. 112, dle kterého za předpokladů v zákoně blíže stanovených 
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