
Stálé rady, jejímiž členy budou zahraniční ministři zmíněných států a náležitě vybaveného sekretariátu 
se sídlem v Zenevě, ale s expositurami ve všech hlavních městech Malé dohody. Úkolem této orga
nisace je zřejmě příprava na všechny eventuality a zejména dokonalá informace vzájemná i informace 
ciziny, v prvé řadě Společnosti národů. Malá dohoda sama neprovokuje a resignovala také na jakýkoli 
obrněný protest, na mířený na známé adresy. Otázka reyise míroyých smluy nebyla dosud žádným odpo.
vědným činitelem na přÍslušné forum přinesena, pro Malou doho,du tedy také právě neexistuje. Kdyby 
se tak však stalo, je Malá dohoda ,pfipravena čeliti všemi prostředky t~kovémuto nebezpečí. Nepřátelé 
jsou varováni. 

Situace na Balkáně je nyní zase choulostivá, zejména budí znepokojení bouřlivá nálada y Bulharsku. 
V posledních dnech roku došlo v Sofii k novému vraždění mezi vůdci povždy nepokojné macedonské 
emigrace, dokonce právě před královským palácem. Poněvadž tou dobou vypukla také vládní krise, 
otevírala se cesta nejdobrodružnějším pověstem, mezi nimiž se uvádí také vždy znovu návrat bývalého 
krále Ferdinanda. Na štěstí podařilo se rozpory ve vládním táboře rychle urovnat. Strana zemědělská 
dožadovala se většího podílu vlivu, čehož se jí také dostalo svěřením ministerstva obchodu. Naproti 
tomu městská strana liberální, které se nabízelo křeslo vyučování, koalici opustila. Ministerský před
seda Mušanoy zůstal na žádost krále Borise v čele i takto rekonstruovaného kabinetu. 

Dr. Rudolf Procházka. 
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Spotřeba je podle Pistoriuse účelné používání statků k uspokojování lidských potřeb. Spotře
bitelská politika pak je ona složka hospodářské politiky, jíž přÍsluší pečovat o vytváření a zachování 
pfíznivých podmínek pro rozvoj domácího trhu a spotřební funkce vůbec. Má jednak uplatňovati 
spotřebitelské hledisko v praktické hospodářské činnosti, jednak uváděti v soulad hlediska výrobní 
a spotřebitelské v oficielní hospodářské politice. Proto představitelé spotřebitelské politiky usilují, 
aby se ve státní správě dostalo přirozeným právům a zájmům spotřebitelským takového formálního 
i věcného zastoupení, jaké mají práva a zájmy výrobní a podnikatelské vůbec. Výroba a spotřeba 
jsou dvě funkce navzájem se éodmiňující, neboť žádná z nich nemůže existovati sama o sobě; jsou 
nerozlučně spjaty. Není proto na delší dobu udržitelné, aby spotřeba zaujímala podřadné místo 
v hospodářské teorii a v hospodářské politice, aby v životě hospodářském byla často spotřeba vy
kořisťovaným objektem podnikání nejen k vfastní škodě spotřebitelů, nýbrž i výrobců a hospodářství 
jakožto celku. Neboť moc soustředěná v rukou výrobců vedla by nesporně k omezování blahobytu 
společenského celku. »Je proto úkolem moderní vědy hospodářské, aby jasně osvětlila bludné pod
ceňování spotřeby a přispěla tak k odstranění škody, kterou v důsledku špatného poznání a špatné 
hospodářské praxe trpí nejen spotřeba, nýbrž všechny složky hospodářského života« (str. 21). 

Autor ukazuje, že i ve spotřební funkci projevuje se zákonitost sociologická, psychologická, 
biologická, hospodářská atd., a mimo ně i zákonitost specificky svérázná, již možno nazvati zákonitostí 
spotřebně-hospodářskou, které věnuje samostatnou kapitolu (zákony Engelovy, zákon Schwabův, 
zákon zmenšující se prospěšnosti, zákon rozpínavosti potřeb a nahrazování potřeb, zákon potřeb 
vzájemně se doplňujících a podmiňujících, a zákon rozmanitosti potřeb) . Jelikož spotřeba velmi závisí 
na peněžitých důchodech a poněvadž u veliké většiny lidstva peněžitý důchod otevírá cestu ke spotřebě 
a určuje její objem, jest péče o pokud možno největší objem celkové spotřeby národní a optimální její 
rozvrstvení věcné ~ hledisek národohospodářského, zdravotního, kulturního a mravního podmíněna 

281. 



péčí jak o největší možný důchod národní, tak zároveň i o nejhospodárnější a nejspravedlivější jeho 
distribuci. Přílišná nerovnoměrnost v distribuci národního důchodu nezúžuje podle Pistoriuse jenom 
individuální spotřebu, nýbrž i spotřebu celkovou; působí nejen zbytečné ztráty hospodářské, ale i soci
ální. »Je důsledkem příliš vášnivého vystupňování motivu zisku, který je hnací silou kapitalistického 
hospodaření a který jako každý extrém má účinky vražedné a sebevražedné« (str. 39). 

Ukázav na základě výsledků statistických šetření na složení spotřeby podle spotřebitelova 
blahobytu a pojednav o spotřebitelově volbě konsumních předmětů, při níž se stále více uplatňuje 
rozum, o čemž svědčí také rozrůstající normalisace (standardisace)' zboží, osvětluje autor, jakou úlohu 
hraje ve spotřebě zvyk a móda, promlouvá o vzájemném vlivu normalisace a spotřeby, o splátkových 
obchodech, o životní úrovni (standardu), o sezonní spotřebě v rodinách úřednických a dělnických, 
o účincích koncentrovaného podnikání se zvláštním zřetelem ke spotřebě, zakončuje svou práci, která 
je podle jeho vlastního doznání »prvním pokusem v československé literatuře hospodářské o hru bo
rysé načrtnutí základů spotřebního hospodářství a jeho vlastních hospodářských vlivů i reakcí na síly 
vnější« (str. 7), kapitolou o idei služby v moderním životě hospodářském. Autor přiznává, že splát
kové obchodování má dvě přednosti: tam, kde dosáhlo většího roz~ahu, způsobilo přesun ve spotřebě, 
omezujíc nákup levného a méněcenného zboží ·a zúžujíc nehospodárné a často i škodlivé požitkářství 
ve prospěch spotřeby předmětů, jež se vyznačují trvalostí a vyšší jakostí1 dovoluje nákup předmětů, 
které umožňují dosáhnouti samostatného nezávislého povolání nebo povolání usnadňují, a jež tedy slouží 
účelům produkčním. »Tvoření a posilování nezávislých existencí prostřednictvím splátkového obchodu 
dodává tomuto systému obchodování značnou sociálně-politickou a hospodářskou hodnotu« (str. 69). 
Upozorňuje však zároveň, že základní podmínkou hospodářské úspěšnosti splátkových obchodů je 
hospodářský rozvoj země, provázený vzestupnou tendencí v životní úrovni širokých vrstev obyvatelstva. 
Splátkové obchody jsou dobrým prostředkem pro zvelebování trhu teprve v pokročilém stadiu poli
tiky zvyšující koupě schopnost domácího obyvatelstva. Teprve když různými prostředky oficielní a 
soukromé politiky hospodářské byly položeny solidní základy pro dlouholetý rozvoj domácího trhu, 
může se úspěšně uplatniti splátkové obchodování i ve větším rozsahu. Pokud jde o účinky koncen
trovaného podnikání se zvláštním zřetelem ke spotřebě, uznává Pistorius, že přes to, že národohospo
dářská kooperace stala se namnoze maskou, kryjící organisované vykořisťování slabých silnými, bylo 
by národohospodářskou pošetilostí zamítati koncentraci vůbec. »Koncentrované podniky jsou útvary, 
které získávajíce značné úspory ve výrobních a administrativních nákladech, mohly by levnějším 

zbožím lépe sloužiti spotřebě než podniky nekoncentrované. Zatím však ve většině případů spotřebu 
spíše znesnadňují než rozhojňují, poškozujíce ji přímo i nepřímo ... « (str. 110). Pokud pak jde o ideu 
služby v moderním životě hospodářském, nelze podle Pistoriuse popírati, že propagace ideálu služby 
v americkém hospodářství je výronem kapitalistické ideologie, jenž je podložen nábožensky; je konec 
konců vnějším zkrášlením egoistického motivu zisku a uspokojením podnikatelského svědomí, při 
.čemž při řešení vztahů mezi kapitálem a prací ulpívá se jen na povrchu. Sotva však heslo ideálu 
služby bude kdy v Evropě tak často a s takovou až do fanatičnosti vystupňovanou horlivostí vyslo
vováno a propagováno jako v Americe, poněvadž Evropa, majíc kulturu hlubší a jemnější, a nepod
léhajíc takovému pracovnímu a vůbec životnímu chvatu, není živnou půdou pro heslové zkratky. 
Evropa chce důkladně vypracované a domyšlené systémy. »Má-li tudíž uplatňovati ve svém hospo
dářství vě~ší měrou než dosud ideu služby«, uzavírá Pistorius, »potřebuje důkladné, systematické 
nauky a času pro koletivní reagování na ni, které vždy ve složitém a jemném prostředí kulturním 
je poměrně pomalé« (str. 119). Knížka je pěkným přÍslibem, který autora zavazuje. A. Klimt. 

. FRANTIŠEK MODRÁČEK. Kniha na oslavu jeho šedesátých narozenin vydaná jeho 
přáteli. Nákladem Ústředního výkonného výboru československé sociálně demokratické strany děl
nické. V Praze 1931. Stran 145, cena? 
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