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V páté kapitole píše L. o různých hospodářských poradních sborech, jejichž hlavní 
vadu vidí právě v tom, že jsou jen pO'radní a častO' musí čekat, až si vláda jejich dobro
zdání vyžádá. Také se v jejich zastoupení pomíjejí vědecké a umělecké kruhy. L. zavrhuje 
sovětský korporativní systém, poněvadž zavrhl zásady francouzské Revoluce, nerespek
tuje práva lidské osobnosti a zavádí politický a sociální despotismus. Podobně fašistický 
korporatismus není než pokryteckou fasádou, za níž se skrývá despotická vůle Musso
liniho. Despotický ráz režimu kazí nutně princip, který je v zásadě dobrý. 

L. odpovídá také na některé možné námitky. Především na námitku, že takto vo
lený parlament by byl konservativní. ' Ale zaměstnanci a drobní majtitelé jsou pokrokoví 
a také zástupci vědeckých sborů většinou nejsou konservativci. Hlavní výhodou by bylo, 
že by do parlamentu přišli kompetentní lidé značné kultury a znalosti obecných zá
jmů. Buržoasie by viděla, že se opět uplatňuje zásada určité sociální hierarchie a pře
stal~ by se uchylovat k systémům zastaralým (monarchie) nebo nebezpečným (di.kta
tura). 'Režim, založený na j,ediném hlasovacím právu, kolísá mezi demagogií a dikta
turou. Nemá-li i totO' hlasovací právo zmizet, musí se , korigovat novým principem, za
chO'vávajícím úctu k individuálnímu přesvědčení, zároveň však úctu ke kompetenci. L . 
věří, že musí dojít k takové změně, poněvadž je stále zřejmější protiva mezi našimi 
politickými formami a dnešním hospoditřským mechanismem. Právě tak jako družstev
nictví dovede vystavět na egoismu jednotlivců harmonickou společnost, v níž se výroba 
děje k solidárnímu uspokojení všech, . tak se dvojímu hlasovacímu právu podaří vynést 
ze zmatku lidských choutek střední pravdu, která bude vyhovovat zájmu všech. 

Dr. Konst. Jelínek. 
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vyšlo v měsíci prosinci 1933. Tiske~ Státní tiskárny v Praze. 


