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Prof. dr. Josef Gruber t. 
Úmrtím prO'fesora dr. Grubra utrpěla ztrátu nejen 

universita a česká věda národohO'spodářská, nýbrž celý 
hospodářský život, všechna veř,ejnost. Činnost Grube
rova byla tak mno h O' str a n n á a zasahO'vala do tolika 
otázek, že těžko jest možno i jen částečně ji vylíčiti a 
oceniti. PO' krátké činnosti u pražskéhO' policejníhO' ředi
telství vstoupil Gruber roku 1893 dO' služeb pražské ob
chodní a živnO'stenské komory, kde působil až dO' rO'ku 
1906, kdy odešel jako profesor na techniku. Gruber měl 
od počátku zvláštní zálibu k vědecké práci, měl úmysl 
se habilitovati, nevěděl však, pro který ObOT se má rO'z
hodnouti, vedle historie nejvíce ho lákalo právo občan- -
ské. 

Služba v obchodní komoře rozhodla, že věnO'val se 
vědě nárO'dohospodářské . Gruber pracO'val v komoře ve 
všech oborech politiky národohospodářské a snažil se 
o prohloubení, o vědecký PO'dklad a o specialisaci komor- ' 
ních referátU. Usiloval o to, aby stanoviskO' komO'ry bylo 
vždy O'přeno. o vy Š š í hle d i s k O' n á rod o. h O' s p o
d á ř s k é a .o zřetele na zájmy celku. V té dO'bě byl však 
velmi intensivně činným už publicisticky a konal mnO'ho 
přednášek také na venkO'vě. V komO'ře nejvíoe pracO'val 
v O'boru živnostenské politiky, kde opíral stanovisko ko
mo.ry o zásady naprostO' pokrokO'vé. 

ZnámO' jest zvláště jeho liberální stanovisko v otáz
kách cechovního zřízení, zvláště k požadavku průkazu 
ZPllsobi1osti při živnostech. S jehO' snahou prO'pagO'vati 
zmodernisování našich živností dO'konalým výcvikem 
technickým a komerčním a vhodnou (mravDu UČňDvské 
otázky, souvisí zvláště práce k e zří z e n í tec h n o I 0-

g i c k é h O' m u s e a p r a ž s k é h 0'. Vedle živnostenské 
politiky pracoval Gruber hlavně v otázkách dO'pravních, 
železničních a po. rO'ce 1900 velmi intensivně v otázkách 
vodocestných. 

Když rO'ku 1906, převzal Gruber profesuru na české 
technice v Praze a krátce po tO'm na pražské fakultě 
právnické a věnoval se ,úplně práci vědecké, přinesl si 
k tomu znalost praktickéhO' života tak velkou, jakO' málo
který jiný národní hospodář. Jeho dlouholetá činnO'st 
praktická ve středisku hospodářského života nedala však 
ani později GrubrO'vi, aby se věnoval čistě jen práci vě
decké. Gruber vždy o sobě tvrdil, že čeští národní hO'spo
dáři nemO'hou se ještě věnO'vati jen práci vědecké, nýbrž 
že musí podpo.rovati stále je~tě vývO'j a sílení našeho ná-
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rodního ho.spodářství. A protO' i na universi.tě' neztratil 
Gruber kO'ntaktu s životem praktickým. 

JakO' universitní učitel měl Gruber na !posluchače 
značný . vliv a jemu se podařilO' vzbuditi prO' hO'spO'dářské 
otázky v studentstvu širší zájem, což nebylo dO'sti snadné, 
vzhledem k malé tradiční oblibě národníhO' hosPO'dářství 
u českého studentstva. 

V literární činnO'sti GruberO'vě převažuje veliká záliba 
k h i s t o r i i a k h o s pod á ř s k é p o. I i ti c e, obsaho.
vě vyznačuje se pak jednak velkým pO'chopením pro 
všechny otázky sO'ciální a pro, O'tázky so.uvisející s ná
rodní soběstatečno.stí na PO'li hospodářském. Grubra lze 
počítati do značné míry k h i s to r i c k é š k O' leh o
s p o. dá ř s k é. Všechny jeho spisy jsou stavěny na pod·, 
kladě důkladného a důmyslného. přehledu dO'savadního 
vývO'je, z něhož vykládal přítomný stav. Gruber napsal 
též několik spisů historickohospodářských (zvláště Ob
chodní a živnO'stenská komora v Praze v prvním púlstO'
letí svého trvání, Agráni.í zřízení v českých zemích). 

Historické škole blíží- se také svými názO'ry na o t á z
k y e ti c k é a s O' ci á I n í. Etickým O'tázkám vyhrazO'
val značné místo i v národním hospodářství, zdůrazňoval 
vždy, že hO'spO'dářská činnO'st není sama O' sobě účelem , 
nýbrž jen prostředkem k dosažení vyšších cílů lidských a 
že se musí říditi etickými zásadami. Po.kud se o.tázek 
sociálních týče vyšel z katedrového socialismu, avšak 
neomezif se jen na sociální O'tázku dělnickO'u, nýbrž vší
mal si též otázky maloživnO'stenské, úřednioké, ženské 
a též malozemědělské. 

Základem svého přesvědčení byl Gruber liberál a 
poukazoval zvláště v poslední době na shroucení růz
ných socialistických ex'perimentů, avšak zdůr.azňo.val 
stále nutnost uspokojivéhO' řešení otázek sociálních, takže 
ne neprávem byl nazván ne j lep š í mna š í m 1J O' I i
t i ke m s o c i á I ním. V hO'spodářské politice bylO' tě
žiště Grubro.vy literární práce a Akademie právem vy
znamenala krátce před jehO' smrtí jehO' politiku obchodní, 
průmyslovou a dopravní. 

V obO'ru národohospodářské teorie byl sice Gruber 
eklektikem, ale i tu jehO' stanovisko mělo v sobě mnohO' 
samostatno.sti a svéráznosti. Z větších pojednání jest se 
zmíniti O' těchto.: Idea soběstačnosti v dějinném vývO'ji 
hospodářském, O světO'vém hospO'dářství, O penězích , 

Největší část své literární činnosti ukládal Gruber do 
>\Obzoru NárodohO'spodářského.«, který založil a PO' 30 
roků vedl, vytvořiv z něho. naši první národohospodář
skou revui na vysokém stupni stojící. Byly to vedle samo-



statných článků téměř v každém čísle »RO'zhledy hosPO'~ 
dářské«, ve kterých Gruber kriticky a objektivně refe
roval o všech událostech v oboru hO'spodářském v tu
zemsku a cizině. Tyto rO'zhledy podávají přehlect našeho 
hospodářského vývoje v posledních 30 letech; v nich pro
jevoval Gruber velmi nelíčeně své názO'ry, takže zde nej -
lépe lze seznati jehO' stanovisko .~ aktuelním O'tázkám. 

Tak jako při vydávání »Obzoru Národohosp.« osvěd
čil Gruber i v mnohých jinirch věcech svůj O'rganisační 
talent. Byl spO'luzakladatelem a dlouholetým předsedou 
»České spO'lečnosti národohospodářské«, stál při založení 
»NárodohospodářskéhO' ústavu při České akademii věd a 
umění«, jehož generálním sekretářem byl až dO' r. 1919 
a jehož činnosti dal základní směrnice. Byl dále po ně
kolik roků jednatelem »Českého učení pro vědy politické«. 

Po převratu nejsa příslušníkem žádné politické stra
ny nemohl se Gruber zprvu aktivně súčastniti budování 
našehO' státu. Teprve v úřednickém ministerstvu stal se 
ministrem sociální péče a v tomto úřadě podařilO' se mu 
záhy uvésti v systém naši sociální politiku, brzditi pře
kotné novoty v zákonodárství a působiti k uklidnění SO'

ciálních rozporů. Stal se pak předsedO'u »Sociálního 
ústavu«, zasloužil se v mnohém O' zdar mezinárodního 
sjezdu sociální politiky a měl připrav,enu řadu plánů pro 
další činnost ústavu. DO' jehO' organisační činnosti spadá 
též řízení »KursfI diplO'matických a konsulárních« a úsilí 
Ol zřízení vyššíhO' učení nO'vinářskéhO', pro které vypra
coval úplný plán, avšak k jehO'ž zřízení pro nepochO'pení 
na některých 'místech nedošlO'. 

Nemohli jsme n-ež podati _ stručný přehled činnosti 
GrubO'vy, který však ukazuje, jak O'hromná byla přímo 
práce tohoto ilenárO'čnéhO' člO'věka, který neznal prO' sebe 
oddechu. Teprve podrobný životopis přinese přehled a 
ocenění jeho veliké činnosti literární, přednáškO'vé, orga
nisační a učitelské. Gruber zanechal po sobě tolik pracO'v
ních výkonú, jako málokdO' jiný. Odešel přímo od pracO'v
níhO' stolu, hodinu před záchvatem mrtvice pracO'val ještě 
na své poslední věci »0 krupobitním pojištění«, mnO'ho 
prací zůstalo nedokončených a mnohO' ještě připravoval. 

Jeho práce, která všude zanechala hlub'Oké stO'py, 
jehO' přímá, mužná a poctivá povaha, jehO' ušlechtilé 
srdce zaručily mu památku u všech čsl. právníků a také: 
v široké veřejnosti naší vfIbec. Dr. Al1Jt. Bas·ch. 

J. U. C. K~REL PO~V A: 

Exceptio plurium concumbentium. 
Pokus o et,h'ické' élJ s'odáll,ní z,ho,dno'cení ' v'Ýznalč11,ých způsobů 

řešení této o~ázky. _ 

Úvod. 

»Mater cmta, pater incertus« - smutná PO'čáteční 
scenerte nesčetných truchloher dětského mučednictví, do .... 
nutila zákO'nodárce i denní život s'oudní zabývati se O'táz
kou, koOhO' pokládati za zp!loditele dítěte nemanželského 
v případě, že k dO'brO'v'oln·ému uznání ne'manželského 
otcovství nedošlO'. 

P.roblém řešen a vyřešen nejpohO'dlněji dřívějším 
zněním článku 340 zákO'níku NapoOl,eol1ova: legální ochra
nou anonymity a nez'odpovědnosti nem:a'11lž,elských otců. 
Pátra,ti PO' otcO'vství zásadně byl,O' zakázáno, s jedinou 
výjimkou pro případ únosu, jehož doba souvisela s dobou 
početí - tu pouze mohl býti prohlášen úno:sce za' otce 
dítěte na žádost s,tran inte,reso,vaných. 
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z.ajímavý Qidl'esk di'ktátorské éry i v p'ľávu soukro
mém -- vojensky břttké ,ro~lušt'ění nesnadné 'otázky. Již 
za r,ev,oluce zakázal sioe k,onve:nt zá,konem ze 14. bru
ma'iru druhéhO' r'oku revolučního pátrati piQi otci neman
žels-kém; týž shor zákonodá'rný ,dal však dět,em neman
želským p'roH jeji:ch zplod.iteli - uznal-li je te:llIto dobro
volně - všechna práva dětí manž,elských, při čemž po
jem dobrovolnéhO' uznání vyk!ádán byl v jejich prospěch 
co rtlejší,ř,e,. 

Léon Gú-aua domnívá se (- podle p-řÍ'pomínky Pl a
n i o lov y, Traité élémentaire, svazek 1., str. 494, vydání 
páté -), že první k,onsul, stejně tvrtcly a hru1ál:ní k dětem 
nemanže:ls1kým jakQl k ženám, měl 'osobní vHv na s ty lis ad 
proOslulého článku 340; vždyť prý teprve postup'em pří
pravných pr,ací zákoníku NapO'leoHQiva z telxtu 'komi!Sí ,od
hlasovaného »La l-oi n'a:clmet pas la recherche de la pa
ternité no'l.) avouée« - pO'slední dvě slůvka, tak význam
ná a tolík výjimek umožňuj'ící, v k'onečné úpravě záhad
ným zp'ů,sO'bem zmiz,ela. 

Ponecháním některých alespoň dúsledků dobrov'D'l
ného uznání ,O'tOO'VlStví CO'de civil nezradi'l ske úpl'ně dě
dictví veolkého převr,a'tu, ba stal se dokonce předchůd
cem pokrokové'l1O' zákO'noOdárství švýcarského" přílišná 
však důvěra v kavalílrství nemanželských otců neodči
nila plně škody neblahéhO' článku 340. 

OsU'dn:é onQi ustanO'vení zvýšHo' lehko;:myslnost mužů 
v ž]v'otě PlOhla:vn:ím, pO'skytlo jim výsadu, ne.}iekati s,e zá
vae;;ků budoucnosti, vybídlO' ženy vyhl'edávati raHnovanré 
pr'ostř,ecllky ja:k zba:viti se následků styků se'Xuleil'11ích a 
dítě - pokud vůbec na sv,ět přišl,o - vydánO' bylo, v ne
bezpečí hladu, bídy a ma'ičrna z'O'lllfalství. 

Mravno,sti úprava ta nepľtospěla, franc,O'uzskou po
pulaci ohr'ozHa, dítě'U _- a 'v něm budoucím gen,e'racím -
krut'ě dala; odpykati skvělou stručnost líbivé právní sen
tence, přejaté - vlivem výbojů llla:po'le,onských - záko
nodárstvím i,tcullSrkým, hO'landským Cl: belgickým, pO'zději 
i srbs1kým a rumunským. 

Tu všude přísnost j,ejí časem musila býti zmírňována 
a ve Prancii - jak P ľ a n ~ o 1 živ'ě 'líčí - v 'druhé pol'O
vici minulého století proti článku 340 vznHdol velmi prud
ké protestní hnutí, Ikdy {- Jistě na záikla,dě zkušeno'stí let 
minUJlýoh -) na obranu dětí nemanžels~(ých otoem ne
uznaJných ozvaly se hlasy nejen právníků, nýbrž i spi-
sovatelů, fHosiQ,fů Cl; ná,r,O'dních 'hospodářů. -

"V pro,sind roku 1883 zamítl sice senát 'Opravný 'ná-vrh 
R i v e.-tů v, i PiQzději marně 'Orp'akovaný, kone'čně vš'ak 
přece zákon z 16. XI. 1912 nahradil článek toHk krttisiQ
vaný a priQ,l'omi! ř,adO'u výjiome1k neúpr'O'snols'i zásady pú
v,O'dně tu vysl'ó'vené. 

-PO'dle této kOif,e1ktury nemanželské otcovství mÚ'že 
býti s'oudně uznánO' nejen v případě únosu v době prav
děpodobnéhO' zploQlze,ní, nýbrž i v případě násilí v tomto 
obdO'bí ; dále, bylaJ-H 'žena svedena způs'obem lstivým 
nebOl zneužitím mod; slíbil-li muž pís'emně manž,elst,vÍ 
nebo zasnoubení; přizna.l-li se písemně a nedvoj,smyslně 

(un aVBli' uon éqUlivoque) k 'otOQlvství; žili-h iQtec a matka 
díftěte v koOnkubin.átu všeobecně známém v dohě kritické; 
a konletÓně, je.stliž,e domnělý O'tec již jakoby z otoovské 
povinnOlsti (en ,qualité de pere) staral se O' díltě nebo při
spíval na jleho v'Ýž-tvu a výchovu. 

ŽalobaJ .o uznání 'otcovství pr,o kterýkoli z tě'chto, dů
vodů přísluší pou.ze dítěti; v době nezletilosti jehlo, j,en 
matka má prá,vo zahájiti za ně _ spO'r; jestHže nedošlo 
k uznání mateřství (a défaut de reconnaissance par la 
mere), dále zemřela-li matka, byla-U zbctvena svépráv-




