
















úřady. - Místnosti pro metrické úřady. Opatřování a spravování metrického mate
riálu a nábytku úřadů. - Záležitosti týkající se přestupků proti metrickým zákonům. -
Likvidace náhrad a výloh. - Účetní kontrola dokumentů souvisejících s právním roz
hodováním týkajícím se první a periodické verifikace, verifikace plynoměru, verifikace 
fakultativní, cejchování a 'označování drahých kovů. - Kontrola nad přiznáváním ná
hrad v metrických úřadech a kontrola služby v domicilu osob užívajících těchto pří
strojů. - Publikace týkající se služby tiskopisové pro metrické úřady. - Dokumenty, 
vyhledávání a studie statistické o běhu služby. 

šéf odd ě I e 11 í. A u t o n o m n í ú 'ř a d. 
Dozor nad pojištěním. - Záležitosti obecné. - Pojišťovací úkony zajímající stát.

Úřední ročenka ústavů a podniků pojišťovacích. - Sekretariát technického komitétu za
opatřovacího a pojišťovacího. - Italský aktuárský ústav. - Legislativní studie. -
Srovnávací zákonodárství. .- Dávky dozorčí. - Určování výměru dávek a kvoty roz
ličných institucí. - Příslušné instrukce. - Seznamy. - Protokol, archiv, expedice, 
kopie. 

Ž i v o t ní poj i š t ě n í a k a pit a I i s a ce. Výkon autorisací. - Přezkum aktů. 

Přezkum a aprobace technických základen tarifů a podmínek obecných a zvláštních 
týkajících se pojistek, redukčních hodnot a výkupů. - Přehled tarifů. -- Dohled nad 
institucemi pracujícími v životním pojištění. - Kontrola základen demografických a 
finančních. - Národní ústav pojišťovací. - Zaopatřovací a úvěrní ústav dopravy. -
Jeho práce pojišťovací. - Národní pojišťovací společnosti na život a zastupitelstva spo
lečností cizích. - Společnost pro vzájemnou pomoc a společnosti zaopatřovací, které 
pojišťují kapitály i nejmenší výtěžky z nich na základě zákona. - Cesse vůči porte
feuillu 1. N. A. - Fuse a příslušná opatřen. - Zjišťování a přezkum pojistných smluv 
a zákazy cessí risika určitým společnostem. - Přezkum výsledků a bilančních situací. ~ 
Přezkum reklamací pojištěnců. - Publicita podniků. - Zákazy činnosti. - Opatření 

týkající se likvidací. - Předválečné smlouvy uzavřené se zahraničními spole~nostmi 
upravené mírovými smlouvami a mezinárodními dohodami. - Inspekce. - Přezkum 

pojistných projektů. - Referáty a studie statistické. - Studie technické a zákonodárné. 

Poj i š t ě ní pro tiš k o dám. Autorisace. - Přezkum žádostí. - Jmenování 
a substituce zástupců cizích společností. - Určování zvláštních podmínek pojistných 
při povolování výkonu zvláštních odvětví pojistných. - Dohled nad podniky. - Po
jistné smlouvy. - Kartotheka typů pojistek v odvětvích elementárních. ~ Opatření 
týkající se podmínek pojistky. - Přezkum výsledků a bilančních situací. - Publicita 
podniků. - Statistika pojištěných. - Fuse soukromých společností a příslušná usta
novení ministerská. - Zpětné pojištění. - Seznam pojišťovatelů. - Italská jednota 
pro zpětné pojištění.- Kontrola pasivních cessí společnosté a příslušné zákazy. -
Pojistné smlouvy a cesse portefeuillí. - Opatření týkající se likvidací. - Statistické 
referáty. - Inspekce. - Místní společnosti pojišťovací. - Agrární společnosti vzá
jemně . pojišťovací. - Kartotheka. - Revise bilancí. - Nucené likvidace. - Seznam 
pojišťovacích společností. - Registrace bilancí společností. - První a druhá část Úřed
ního Bulletinu akciových společností. - U veřeňování stanov a rozličných aktů jakož 
i bilancí pojišťovacích institucí. - Registrace bilancí společností. - Revise bilancí a 
příslušných přičleněných institucí technických. - Kontrola a kalkulace matematických 
reserv. - Kontrola prémiových reserv při pojištění proti škodám. - Sestavování sta
tistických kartothek podnikových a soudních na základě bilancí. - Krytí mate.m~tických 

69 



reserv a zákonných kaucí jakož i garancií pojištěnců. - Jejich výrocnl revise. - Se
znan1 účtů o aktivech určených ke krytí reserva kaucí. - Akty týkající se nemovitého 
majetku a hypothekárních půjček. - Záznam příslušných garančních hypothek. 
Ztráta speciální aktivity a krytí reserva kaucí. - Ochrana vinkulovaných aktiv. 
Totální devinkulace kaucí společností jsoucích v likvidaci. 

šéf (i řad u. 
Potud ročenka' italské vlády. 
Když zkoumáme složení a kompentenci italských ministerstev a jiných úřadů, nej

častěji se setkáme se slovíčkem "koordinace". Italský režim zdůrazňuje proti libera
lismu, že politický a hospodářský život tvoří organický celek, v němž není n1ísta pro 
individuaHstickou anarchii. Při tom však není italský režim do té míry kolektivistický, 
jako režim sovětský nebo i hitlerovský. Ministr Bottai to kdysi vyj,ádřil ve své pražské 
přednášce slovy, že každému je dovoleno zbohatnout a schudnout, jak je mu libo. Dále 
vidíme, že velký důraz se klade nejenom na činnost komor centrálních, nýbrž že se zdů
razňuje činnost jednotlivých provincií, což vidíme také ve složení jiných italských mini
sterstev. Režimu jde o to, aby regionální život včlenil organicky do života státního, což 
je v Italii tím nutnější, že italské provincie se od sebe velmi značně liší, nejenom co 
do tradic a kultury, ale zvláště co do hospodářského života. Proto také sjednocení 
Italie je data poměrně mladého a bylo vyvrcholeno teprve fašistickým režimenl. Snad 
právě značné regionální rozdíly i fašism umožnily, jakožto pevný centralistický režim, 
jenž však nutně respektuje regionalism. Pozoruhodno jest dále, jak velký důr.az klade 
režim na studium a propagandu, pokud jde o korporativism. O fašismu prohásil kdysi 
Mussolini, že není vývozním artiklem. O korporativismu však to italští politikové ne
tvrdí. Vidí v něm řád, jenž překonává omyly liberalismu a chtějí jej vědomě propa
govat i z,a hranicemi, jak nás poučuje i tento přehled činnosti korporačního ministerstva. 

Pokud jde o vnitřní agendu italských ministerstev, vidíme i II tohoto ministerstva, 
že vždy se zabývá některé oddělení otázkou 'Odměnami za píli a vynikající výkony. Jako 
fašism vůbec, tak i jeho úřadování klade jisté nároky na osobní ctižádost. V Italii ne
jsou remunerace otázkou vnitřního rozpočtu, nýbrž legálnínl zařízením na kvalitě vý
konu. 

Jistý vnitřní rozpor italského korporativismu jest v tOlu, že chce vyrůstati z orga
nického skladu společnosti, ale při tom zavádí syndikalisaci nucenou. Toto vytýká ital
skému korporativismu i encyklika Quadragesimo anno. Zajímavo jest, že u nás min. 
předseda Malypetr a jiní politikové několikrát zdůrazňovali, že regulovaná a řízená 

demokracie také jest pro syndikalisaci, ale dobrovolnou, při níž by stát pouze doe:íra1. 
Tím se bude podstatně lišit regulace v demokracii od regulace ve státě autoritativním, · 
Že tyto nucené syndikáty patrně činí značný ·nárok na státní pokladnu a státní pokladna 

· opět ovšem příležitostně na ně, můžeme také vyčísti z tohoto schematismu. Jak dovede 
režim sama sebe propagovat až po ty maturitní otázky a doktorské dissertace jest jistě 
i pro demokracii poučné. Kdežto autoritativní režimy v theorii hlásají, že jsou řízeny 
železnou· vůlí diktátora, proti svým vlastním thesím hledí neúmornou propagandou 
získávati veřejné mínění, kdežto demokracie založená na veřejném mínění často se dosti 
nestará, aby ho získala. Ovšem - správně řekl ministerský předseda Malypetr svého 
času ve svém projevu k novinářům -, že nemůžeme výsledky této propagandy v dikta
turách kontrolovat, takže nevínle, do jaké míry jest vskutku účinná. 

" Nejdůležitější činností syndikátů Jest urovnávání sociálních spOrtl za státní assi-
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