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parlamentní řízení a mají v prvé řadě sloužiti praktické potřebě. 
Tím se vysvětluje, že návrh, ani zpráva výboru nejsou dopro
vozeny nij~kými theoretickými úvahami, jako bylo na př. při 

vládních osnovách tímto předmětem se o bíra jících. 
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V doslovu knihy čteme autorovy díky rozličným úředním osobám, 
akciovým. společnostem, bankám a velkoprúmyslníkům - patrně videň

ským, kteří mu poskytli prostředky k dílu. To překvapuje, neboť sotva 
bychom se byli nadáli, že právě tito činitelé přispějí k provedení dila lter
derovsky snášelivého vůči Slovanům, jako je dílo Hanslikovo. 

Leč Hanslikův spis nepřipomíná Herdera pouze snahou o pochopení 
národů německých; vstupuje v šlépěje jeho" Ideí" ta.ké jakožto hluboce 
a široce založené dílo sociologické. A právě v tom tkví jeho hlavní význam. 

Stavba díla není ovšem dosti průhledná a souměrná. To vysvětluje 
spisovatelovo doznáni (str. 74), že v otázkách, kterými se při tvorbě díla 
zabýval, podala m.u "pomoc a poslední jistotu" filosofie Diltheyova, jejíž 
"docela rozpt)Tlené a nadmíru nesnadno srozumitelné výklady" mu arci 
daly velkou práci, než si je srovnal v celistvý obraz. 

HaIlslikovo "Rakousko" je kniha tendenční. Snaží se dokázat, že
zachování a obrození Rakouska je zájmem lidstva a že Rakousko je 
zvláštní svět pro sebe, utvá:-ený dle jin~7ch přírodních a sociálních zákonú 
než Evropa západní, tudíž svět, na něj ž nesmí být pi'ená~eny zásady, odvo
zené z poměrů západoevropských, zejména zásada jednotných. států ná
rodních. Prvou z těchto myšlének poprvé vyslovil, jak známo, Palack1T 
r. 1848; druhá myšlénka odvozuje se rovněž od Palackého a jeho federa
li.stického programu, Hanslik ji však pronáší mnohem dogmatičtěji a ze
jména ji odlišně odúvodňuje. P~lacký odůvodň.oval Svou ideu státu ra
kouského historicko-oportunisticky. Odůvodnění Hanslikovo je rozdílné: 
v realistické části díla se opírá o zeměpis, v idealistické o filosofii národní 
a dějinnou. Obé stručně označil v podtitulu knihy: "Erde und Geist". 

Vědecké těžiště díla tkví v části prvé, zeměpisně sociologické. Han
slik s největším. důrazem prohlašuje přírodní útvar země za nezměnitel
ného a rozhodného činitele sociologického. Příroda dle Hanslikova tvrzeni 
předepsala i vznik a útvar Rakouska. " Ať ve Vídni panovali muži či ženy, 
ba i ať o velkém Rakousku věděli a je chtěli či ne, Evropa tvorí za ně. TvoH 
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Hši ze své půdy a svého ducha. Rolník ve Vídni nechť vzdělává pole, osení 
však zraje i bez něho." (37) 

Tento naturalistický determinism jde až k výrokům, jako, že situace 
Rakouska je "osud způsobený půdou" (Geschick durch den Boden, str. 30) 
a k výrazům jako "Dunajské smýšlení" (Donaugesinnung, 31), které "musí 
vznikat dle věčného zákona" tak dlouho, dokud Dunaj zlÍ stane Dunajem. 

Příkrou protivou ke všem těm výrokům jest Hanslikovo tvrzení na 
jiném místě, že "nutnost Rakouska ani jeho nemožnost nelze dokázat 
statistkky, historicky ani geograficky" právě tak, jako jsoucnost Boží, že 
Rakousko jest "jey svědomí" a. vnitřní zažitek (49). Leč odpory ty jsou 
toliko slovné. zaviněné náruživostí temperamentu a slohu spisovatelova. 
Přese všecky výro ky podobné Hanslik vrací se důsledně k jádru sv é theorie, 
k jádru zeměpisně sociologickému. 

Jádrem tím je these: Evropa (v obvyklém smyslu, o Hanslikově pojmu 
Evropy viz níže) se dělí v západ a východ. Západ, k němuž Hanslik počítá 
i Skandinavii, Finsko, Německo, ltalii a Řecko, je rozčleněn mořem v s1.."11-
pinu jednotlivých zemí; východ jest jednolitým trupem pevniny. Na zá
padě "ze základních rysů země a moře podává SE' záldadní nárys národů", 
na východě "mění se nárys vrchovin a prohlubin v nárys národů. Onde jsou 
dějinn)rm z:l:konem národní stity jako další proměn" země v ducha, zde jsou 
dva státy mnohonárodní." (Mapa na str. 170.) 

Těmi dvěma východními státy jsou Rakousko a Rusko. Rakousko 
je oblast Dunaje, Rusko oblast Volhy, obé však l·ozšířeno. Rakousko při
~odou vyznačené obsahuje dle míněni Hanslikova pětiúhelník, jehož kraj
ními body jsou: Kralovec, resp. ústí Visly, Terst, Valona, Cařihrad a Oděsa 
resp. ústí Dunaje (str. 18--20), do něhož tedy kromě Rakouska nynějšího 
zahrnuje Hanslik i Polsko, Srbsko, Černou Horu, Albanii, Bulharsko a Ru
munsko. 

Jazyková hranice mezi Němci resp. Vlachy a mezi Slovany klikatí se 
dle Hanslika kolem přímky, spojující Terst s ústím Visly. Na třech místech 
(ve v~'chodním Prnsku, Slezsku a v Dol. Rakousích i Štyrsku) pronikají za 
ni na v~'chod Němci, na tlech místech pak (v Poznaňsku, v Čechách a Go
ricku) na západ ji překračují Slované. V tomto stanovení hranic, jež Han
slik znázorňuje mapou na str. 28 1 naprosto opominul, že západně od dělicí 
přímky sídlí ještě dva malé národy slovanské: Lužičtí Srbové a Kašubové. 

To je první mezera výkladu Hanslikova. Druhou mezerou je, že 
nepokusil se odúvodnit, proč do svého obvodu Velkorakouska nezahrnuje 
pruské Slezsko, které dle schematu jeho do obvodu toho patří. Obě ty 
mezery Hanslik patrně ponechal z důvodu politick}Tch. 

Výslovně za to Hanslik odůvodňuje, proč do Velkorakouska zahr
nuje i Čechy a Tyroly, které rovněž se vymykají schematu jeho. Pokud se 
t~Tče Království Českého, je dúvod inám: "Čechy jsou čtverec mezi Šu
mavou, Krušnými horami a Krkonoši, . odříznutý horstvem od západu 
a připojen:)' k východu" (:23), Méně přesvědčivě zní Hanslikovo odůvod
nění, proč pOv'ažuje i Rakouské země alpské za přirozené příslušenství 
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Rakouska: "Řetězy -východních Alp uzavírají se teprve u Rýna a na Bo
damském jezeře. Až tam sahají široké údolllí krajiny rakouské" (23). 

Zkrátka, zeměpisné zdůvodnění západní hranice Velkorakouska se 
Hanslikovi. až na dávno známé faktum polohy Čech, nezdařilo. Hanslik 
prostě přejal tu z politických dtivodů nynějši stav hranic mezi Rakouskem 
a Německem, jak se historicky vytvoiil. To, pokud jde o Rakousko ny
nější, má ovšem význam hlavně jen pro Němce alpské, jimž Hanslik dovo
zuje, že od říše německé je dělí "linie hor" (23), které arci nestači, "aby za
držeJy německou populaci, rostoucí na východ;" co do Hanslikova "Velko
rakouska" šlo by však též o hranici mezi Polským a pruským územím, kde, 
zejména pro dnešek, byla hy nesnadno věřit Hanslikovu ujišťování, že 
.,všude je souhlas mezi poměry přírodními, národni.mi a státními" (24). 

Druhá hranice, které Hanslik věnuje zevrubnější úvahll, je Balkán. 
"Světodějná úloha., kterou horstva Rakousku vykazují, je: býti mostem 
k Orientu" (22). 

Tato druhá hranice jest ovšem z valné části přirozená: sahá po Adrii , 
Egejské a Černé moře, a vynechává jen Řecko a obvod Cařihradský, jejž~ 
ponechává Turecku; tu lze vytknouti --- kromě zbytečného připojování 
Albanie - nejasnost co do Soluně a nedůslednost, pokud jde o Cařihrad. 

Pokud posléze jde o zbývající, totiž východní hranice Rakouska, 
Hanslik doznává, že na té straně příroda neposkytla takov}"ch hranic jako 
na západě, a že tedy "libovůle vládnoucích má tu nejširší pole" (17), 
jin)Tmi slovy, počkáme, kterak to l"ozhodne výsledek světové války,j 
Hanslik sám je horlivým hlasatelem rozdělení ' Poláků a Ukrajinců mezi 
~akousko a Rusko. . 

Celkem tedy, pokud jde o hranice Rakouska, Hanslik podává daleko
sáhlé požadavky annekční, jeho odůvodnění :hranic těch však vědecky 
nedostačuje, ba nevyčerpává ani všech dúvodů zeměpisných. 

Hanslik však překročuje hranice nynějšího Rakouska také v jiném, 
významnějším směru. Tvrdí, že jest nemožno, pochoPit Rakousko ~ Ra
kouska samého, bez ohledu na situaci světovou t. j. na útvar a .osídlení 
celé země, zejména Evropy. "Všichni dosavádní považovali Rakousko 
za stát mnohonárodní (Vielvolkerstaat).Nic není mylnějšího než takový 
náror. V Rakousku nejde o spofení dva,nácti národů, nýb1'.ž o spojení dvo
jího Ndstva." "Národy nejsou posledními jednotkami společnosti dnešnÍ. 
Jednotkami těmi jsou jednoty národů nebo soustavy, které lze nejlépe 
nazvati lidstvy (Menschheiten)" (56). 

Tyto tři jednoty či "lidstva" jsou : Západ, obsahující země národů 
románských a germánských, pak Finsko a Řec:ko1); Východ, oQsahujíd 
Slovany, Maďary a neslovanské národy sídlící v Rusku evropském i asij
ském, a Jih či Orient, zahrnující severní Afriku a střední Asii. Tato tři 
\1l1:emÍ dohromady jsou Hanslikovi "Evropou" v rozšířeném významu. 

1) U nás Josef Holeček naopa.k počítá Finy a Řeky ke skupině 
východního lidstva. 
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Rozdíly těchto tří oblastí lidstva evropského tkví v rozdílu tří "pří
rodních zákonů": "na Západě odděluje národy moře; na Východě národy 
se vyvíjejí z jednotek reliefu (terrainu), na Jihu z j~dnotek rostlinné 
oblasti" (57). 

Z těchto vztahů s\, ětových vypl )rvá Hanslikovi definice: "Ra
kousko je západovýcltodnf, země (Westostla~zd) Evropy." (93.) Avšak náro
dové východní (Slované, Rumuni, Maďaři) jsou zde v pr-evaze. Zasahují 
tu do sebe jednotlivé oblasti Východu a Západu, i národy: jak Němci tak 
i Slované překročuji tu meze svých oblastí. Němci se vtlačili na východ, 
Čechové na západ. Národy se tu rozlévají mezi územní základy "jako 
malta mezi stavební kameny" (93) a tím vzniká složitý stát, napr05to roz
dílný od jednoduchých stáhl západních: stát, jehož hlavní město Vídeň, 
může být jen "jedním z mnoha hlavních měst Rakouska" (28) a není a ne
může být pouhým městem německým, neboť "žádný pravý občan vídeňský 
nebyl pouhým Němcem; všichni byli něčím více: byli Rakušany" (12) . 
Úkolem Rakouska je, býti ),soustavou státu .. v níž devět duležitých národ~i 
pospolu pracuje o světodějném úkolu" (26). "K rakušanství nf'stačí omezené 
hledisko nacionální; k Rakousku vede cesta pouze vzděláním světovým'" 
(14); to si budou musit vštípit podle Hanslika zejména Maďaři. Rakousko 
úplné jest ovšem zatím jen ideál, je to "werdendes Vaterland" (15), ale již 
nyní existuje a má svůj charakter, "Urgeist." 

Charakterem tím je dobrota (Gute). Jako románský vnitřní život 
se řídí zákonem cti, germánský zákonem věrnosti, tak vnitřní život slo
vanský zákonem dobroty (128). A tuto dobrotu Slované rakouští "vyza
řují" ua ostatní Rakušany, kteří již nyní jsou jí dotčeni. 

Z toho plyne Hanslikovi, že Rakouská země i její národnostní slo
žení a poměry jsou pevně determinová.ny .: že zmíněné základy opravňuje 
pevnou důvěru v příznivý vývoj, a že tento vývoj H.akouska je příkazem, 

moderní dvilisace, jenž může a musí se uskutečnit. Rakousko je říší, jez 
má světodčjný úkol: vzájemnou dohodu a pochopení mezi národy Zá
padu a Východu, "nikoliv uzavíránj ,1) nýbrž co nejširší otevření všech 
bran" (64) mezi obojím lidstvem, a je též mostem evropského Severu 
k Jihu či Orientu. 

Pokud se týče positivního vytčení cest vývoje Rakouska k naznačené 
budoucnosti, Hanslik považuje "mládi vý'chodních národú za nejdúleži
tčjší fakt v dějinách Hakouska" (136) a vyžaduje "osvobození Východu 
od poručníkování Západu" (133). "Slovanské národy, Maďaři a Rumulli 
nejsou vedlejšími národy Západu, nejde o to, aby v Uhrách, Haliči a Bul
harsku se zřídily filiálky německé kultury" (133-4). 

Hanslik považuje za charakteristický znak V)1chodu; že není tam 
vyhraněného stavu městského a venkovského, že je tam jednak nedostatek 

1) Zde Hanslik zavrhuje jak jednání pražských Němců, kteří prý 
o české Praze se dovídají teprve z novin vídeňských, i snahy rakou
ských Slovanů, pokud směřují k tomu, aby se navzájem uzavírali sepa
ratisticky (64), v čemž asi je skryt osten proti českému programu státo
právnímu. 
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"statků" a nadbytek lidí. Z toho mu plyne program: "Mezi Vídní a Černým 
mořem nutno nejprve postavit miliony selských dvorů, vybudovat tisíce 
měst. Domácího lidu, jenž se dosud vystěhovával, budiž použito ve vlast
nim hospodářství. . . Svrchovan~·m cílem východních mass je, povznést 
se k samostatnému stavu selskému" (149-150). 

Hanslik posléze připojuje zajímav}" názor. jímž povznáší Rakousko 
na typ modernosti. "Moderní světové hospodářství osvobodilo a spasilo 
rázem všecky národy z tisícíleté osamělosti." Následkem toho "všichni 
lidé stali se hraničáry" (Grenzmenschen 152). A tato situace se nejty
pičtěji a nejmocněji' vyvinula právě v Rakousku.: v tom jest jeho světo
dějný ráz i úkol. 

Hlavní yýznam těchto výkladů Hanslikových tkví v okolnosti, že 
zde, v díle jaksi oficiosním, jest výslovně a důrazně prohlášeno světové hle
disko za rakouskou státní nezbytnost. Až dosud převládá v rakouské státní 
praxi stanovisko pí'edbřeznové, usilující o uzavírání obvodu říše před svě
tovými proudy dějinnými a duchovními. Hanslik naopak poukazuje 
právem, že spása Rakouska, t. j. přetvoření jeho ve skutečnou společnou 
vlast národů, závisí právě na vědomé aplikaci myšlenek a směrů všeobec
n)Tch, přizpůsobených zvláštní skladbě Rakouska. Jest jednak dobře si 
vědOlU přirozených zvláštností Rakouska a zamítá epigonské napodobení 
vzorů západoevropských; ale na straně druhé ukazuje ne méně horlivě, že 
rakouský státní problém nelze s hlediska omezeně "rakouského" vůbec ani 
pochoPit, neboť Rakousko je mikrokosmos, v němž sev zmenšeném měřítku 
spojuji problémy celého evropského lidstva. 

To jest první zásadní pravda a veliká zásluha díla Hanslikova, že 
boří kus čínské zdi mezi Rakouskem a světem ostatním, a že dovedl pro 
dílo to získati podporu oficiosní; s tím souvisí druhá základní pravda Han
slikem hájená, že totiž rakouské vlastenectvi není nic libovolného, nýbrz 
že vše, co na vlastenectví tom je vúbec reálního, tkví ve skutečnych po
poměrech, jinými slovy, že i rakouské vlastenectví právě tak jako každý jiný 
směr politick)T musí být empiricky zdůvodněno a tudíž projíi vědeckým 
rozborem. a kritikou. Rakouské vlastenectví musí vydržet průvan ideí světo
vých a oPírat se o skutečnost vědecllY zjištěnou. 

Anthropogeografické Hanslikovo rozřešen! pojmu Evropy se celkem 
shoduje se stanoviskem Reclusovým (L' homme et la terre I 328-9), jenž 
ostatně je odůvodnil jasněji, podrobněji a prostěji; z dúvodů, které uvádí 
sám Reclus, stačí jedin)T, aby jasně oddělil oblast evropskou od ostatních 
- "pásmo depopulace" (Sahara, Arabie, Beludžistan, střední Asie a sti"ední 
Sibíř), mající ovšem původ v stavu vegetace. 

Skutečnou novotou spisu Hanslikpva jest ethnologické rozšíření 

problunu rakouského. I když nelze souhlasit se sebevědomím, s nimiž 
Hanslik, vůbec kladoucí velikou váhu na své objevy, zavrhuje "svrchovaně 
primitivní představu" (57), že Rakousko je spojením a útulkem malých 
národů, přece nutno uznat, že Han~lik správně upozorňuje na. zvláštní 
stránku problému rakouského, kterou bychom mohli nazvat mezinárodností 
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druhého stupně: rozdíly mezi národy bydlícími v Rakousku nejsou toliko 
jazykové a plemenné, nýbrž jsou to také rozdíly dvou (ne-li většího počtu) 
stavú a stupňů civilisace, jež Hanslik jmen'uje "dvojím lidstvem." a vůči 
nimž jak rakouské státnictví, tak i mezinárodní sodalism dosud stojí bez
radn}. 

Podrobněj ší stanovení důsledků těchto myšlének ovšem vyzývá k roz
ličným :'J.ámitkám proti Hanslikovi. Rozváděti je podrobně nelze, jednak 
z nedostatku místa, (jenž vynutil i zkrácení tohoto refel'átu pod pt'lvodní 
rozsah), jednak proto, že Hanslik není vždy dost určitý ve svých tvrzeních. 

Vývody Hanslikovy pro vnitřní tvůrčí samostatnost národů východ
ních (Slovanů, Maďarú) a proti vystěhovalectví pohybují se v mezích ob
vykl~Tch programů kulturních. Také nejsou těžištěm díla. Za to, aspoň 
po stránce praktické, z hlavních myšlének díla je stál}" ap~l na vespolnou 
lásku a dohodu národů rakousk}'ch. Již jsem upozornil na krá sn}' obrat, 
jímž Hanslik prohlašuje Rakousko pro jeho složitost za typ "pohranič, 
ního lidstva," reálně nejbližšího k provedení úkolu všelidské lásky . My
šlénka ta nejen vyhovuje Herderovskému rázu díla, ale nápadně připomíná 
obdobnou myšlénku Dostojevského: (Denník spisovatelův III. 27, přel. 

J. Hošek). Ale shoda jde ještě dále: jako Dostojevskij - a v české litera 
tuře Lad. Klíma - klade každému národu za povinnost, aby se sám pova
žoval za první národ ve světě, tak i Hanslik považuje Rakousko za první 
národní (ar ci mnohonárodní) celek ve světě, první aspoň co do úkolu 
a praxe všelidství. 

O této věci Hanslik smýšlí svrchovaně optimisticky. Vědecká kri
tika není povolána, aby mu nadšenou tuto víru ochlazovala; může jen 
konstatovat, že spojení národů v smíšených městech Rakouska dosud 
ukazuje všude spíše bolestné tření než radostnou vzájemnost. 

Jak jsem již uvedl, Hanslikovo dílo je cenné tím, že hájí nutnost 
vědeckého studia poměrů jakožto podkladu všeho úsilí o vznik pravého :Ra
kouska. Hanslik však nespokojil se pouh)Tm povšechným vytčením vý
znamu vědy v této úloze, hýbrž klade i otázku: která věda vlastně může 

úloze té dostáti? 
Hanslik přikazuje tuto úlohu "j-ilosofii" (77), žádá " návrat ke vše

lidskosti" (74), označuje "soužiti lidí a národů" jako "problém filosoficko
psychologický" (74) a žádá "spojení kulturní geografie a kultu1'ní filosofie, 
oborů dnes tak odloučeně pěstovaných" (74) . Jinde pak praví: "Pojme
nujme to naukou společenskou, duchovou či kulturní, vědou o civilisaci či 
jakkoli jinak, především nutno jest uč.iti tomuto úvodu do života přítom

nosti, neboť bez něho všecko je záplatováním" (48) . 

Všecky tyto pokusné V}Trazy očividně znamenají jediný pojem a je
dinou vědu: sociologii. Jedním z V}TraZŮ citovanJch ("věda o civilisaci") 
Hanslik dokonce do slova přejímá - ard nevědomky - moji definici 
sociologie (vi z moji "sociologii" díl I § 1). Že se vyhýbá slovu sociologie, 
tomu se nelze divit u stoupence Diltheyova a plnokrevného idealisty ně, 
meckého; tento fakt ukazuje názorně, že předsudky (i dědičné před sudky 
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většiny německ)'ch spisovatelú proti slovu "sociologie") mají tuhý život, 
že rakouští ofíciosové přejímají z Německa častěji vady nežli přednosti 
jeho, a že přeS to všecko nelze oddisputovat slovy fakta - zde faktum, že 
všeobecnou vědou , jakou Hanslik má na mysli, je sociologie a jedině so
Ciologie. 

S mým stanoviskem sociologicky methodickým Rrovnává se dílo 
Hanslikovo také v názoru o ceně statistiky. "Věří-li statistik, že prúměr .. 
nými čísly poskytne nejvyšší vj'rkon, m)'rlí se. Čísly průměrnými lze dokázat 
někdy i opak skutec:nosti. Jsou to hříčky, pokud se nepodrobí vlastní kon
trole, vlastnímu přizpůsobení ke skutečnosti. Nejde o prúměrné číslice, 
nýbrž o jasnost co do skutečně působiv)Tch životnich jednotek vyššího 
řádu. .. Jen skrze vytvoření typu lze pochopit vyšší poměry národů" 
{102-3). "Základní pojetí hospodářského života musí být hotovo dříve 
než počneme s ověi-ením statistickým" (1 :~8). Shoda těchto vývodů s mými 
(cit. kniha § 149 a j.) je tak nápadná, že kdyby Hanslikova kni.ha .nebyla 
vyšla o čtvrt leta později než moje, byl by jistě v knize mé spatřován vliv 
Hanslikúv. 

Přes tuto reservovanost vůči statistice podal Hanslik zajímavou ior
muli statistickou, kterou sice sám přeceňuje, která však je aspoň vtipnou 
mnemotechnickou pomůckou populační statistiky r. 1914. Rozkládá 
totiž Evropu na" typy" národů dle lidnatosti tak, že každ~í "typ" je dva
krát větší než sousední "typ" menšÍ, a dvakrát menší než sousední "typ" 
větší: v Evropě jsou národy 80milionové (Němci a Rusové) , 40milio
nové (Ukrajinci (?), Francouzi, Angličané a Vlachové), 20milionové 
(Poláci a Špa,nělové), lOmHionové (specifick)T pr)r "typ" Rakouska. 
Čechové se Slováky, Srbochorvaté se S10vinci, Maďaři, Rumuni; též Bělo
rusové), 5miliono\i é, 2 ~~miHonové a posléze 1 milionové (Lotyší aj.) : 
Další početní operace, které Hanslik provádí s čísly tčmi, arci nelze uz~at 
za věcně nutné ani případné. 

O národě českém, jak patrno, Hanslik jest informován aspoň potud, 
že pojimá Čechy, Moravany a Slováky, jako národ jediný; jinak bohužel 
jeví spis jeho nepatrnou poměrně znalost poměrů českých. Z českých 
velkých mužův uvádí toliko Palackého (a to jen pouhé jméno), ' kdežto 
z rakouských Němců jest mu dobrým in. př. jméno - Nestroyovo. Patrno, 
že přání po v~erakouské vzájemnosti má do splnění daleko i u samých jeho 
hlasatelů. 

Přes nedostatky tyto a podobné sluší dílo Hanslikovo vítat a ocenit 
jako smělý a Upřímný krok německého austriacismu na půdu, která jedině 
jest kompetentní k pretensím na skutečné rakouské vlastenectví: na půdu 
skutečnosti a 'l)ědy, dobré vůle , rovného práva a vzájemné úcty národů. 

E. ChalupnY. 

Navrátil Bohumil , ]esuité : olomoučtí za protireformace. Akty a li
stiny z let 1558-1619. 1. 1558-1590. V Brně 1916. Stran LXXV a 593. 

Moravský zemský archivář Navrátil věnuje se v poslední době pře
vážně studiu církevnich věcí moravských. Jeho studie "Biskupství 010-
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moucké 1576-1579 a volba Stanislava Pavlovského" vydaná 1909 jest 
jednou z nejbystřejších monografií o dějinách moravských z poslednich let . 
Posledním svým vydáním pramenů obrátil se Navrátil ke studiu řádu jesuit
ského na Moravě v době předbělohorské, tedy v době, kdy nebyl řád v zemi 
všemocným, nýbrž kdy úporně musil zápasiti s celou řadou odpůrců . 

Na Moravě o udržení a reorganisaci římské církv'e proti rozmáhajícím 
se luter2.nům a českým bratřím nestaral se panovník ani papež, nýbrž péče 
o to byla v rukou biskupa olomouckého. K sesílení jejímu usiloval biskup 
Vilém Prusinovský z Vickova o povolání Jesuitů do Olomouce. Záměr ten , 
jehož materiální základ spočíval převahou na bedrách biskupa samého, 
se skutečně zdařil a nová kolej jesuitská tím vzniknuvší stala se hlavním 
ohniskem pro rekatolisaci Moravy. Navrátil sebral nám nyní pro rozvoj 
řádu a činnost jeho na Moravě velmi hojné prameny, sestaviv je pracně 
z nejrůznějších zdrojů , při čemž jeden velmi důležitý, hlavní archiv řádu 
jesuitského, zůstal mu úplně nepr-ístupn~T . Ostatní zdroje seskupuje vyda
vatel v instruktivním úvodě tak, že na prvním místě klade zbytky roz
tříštěného archivu provinciálního provincie české a koleje olomoucké, dále 
listy biskupské, styky s městem Olomoucí, ne vždy rázu přátelského, s kapi
tulou zvláště v době sedisvakance, s panovníky českými a s Římem, kte- . 
řfžto oba činitelé dle možnosti podporovali dílo olomouckých ' biskupll, 
konečně i prameny různých zbožných združenÍ v Olomouci založených, 
deníky rektorů koleje , matriky university, a některé zdroje drobnější. -

Moderním vydáním sbírky NavrátHovy opatřené hojným kritickým 
ap,uátem dostává se nám důležitého příspěvku pro poznání zvláštních 
náboženských poměrů moravských, prozatím pro druhou polovinu XVI. 
věku. J. Kapras. 

{~Zukal Josef, Slezské konfiskace . 16~O-1630. Pokutování provinilé 
.~lechty v Krnovsku, Opavsku a Osoblažsku po bitvě bělohorské a po vPádu 
Mansfeldově. Historický archiv České Akademie císaře Františka Josefa 
pro vědy, slovesnost a umění. Třída L Číslo 42. V Praze 1916. Stran 171. 

Profesor Zukal nahromadil za dlouholetého svého pobytu a půso
bení v Opavě velmi mnoho archivní látky o dějinách Opavska, zvláště 

z desk zemských opavských a zemského archivu opavského. Z látky té 
užil jen části pro populární výklady z dějin opavských, které uveřejňoval 
hojně v Opavském Týdeníku, a jichž cena teprve souborným uveřejněním 
v knize (Paměti opavské, Črty kulturní a místopisné, Opava 1912) nále
žitě vynikla. V poslední době publikoval Zuka! z této látky také některé 
větší statě týkající se potrestání stavů opavských po povstání . českém 
a dánském vpádu do Slezska, zvláště "Die Liechtensteinsche Inquisition 
:in den HH. Troppau und Jaegerndorf 1626-7. Z. f. G. u. KG. oest. 
Schlesien 1912." 

Nová česká práce nedávno publikovaná doplňuje systematicky 
předešlou. 

Zukal jde však v úvodě daleko za dobu, kterou si k vylíčení svému zvo
lil, a podává prvky starší, které umožňují řádné pochopení pozdějšího 
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vývoje. V první části tohoto úvodu podány jsou poměry na Opavsku a 
Krnovsku před rokem 1618, kdy jedná se o připojení obou knížetství do 
Slezska. Krnovsko, když nabyl je rod Hohenzollern, dostalo se do Slezska 
definitjvně, Opavsko jsouc delší čas bezprostřední vzpíralo se tomuto při
pojení a vyšší stavové opírajíce se o Moravu a Čechy bránili se mu i ne
vzdali se svého odporu ani tehdy, když zemi dostalo se nového knížete 
v osobě Liechtensteinově. V takových poměrech, v statoprávních bojích a 
veliké berňové zadluženosti vstupovaJo Opavsko do války třicetileté. 

Povstání českého se Opavsko příliš mnoho nezúčastnilo, za to tím 
více kníže krnovský, který byl ve Slezzku jedním z hlavních jeho strůjců a 
ůrganisova,telů. Proto také tiha následků nezdaru jeho dopadla v první 
i-adě na knížete krnovského, jeho poddaní odnesli to celkem lehce, a 
také opavské zemanstvo málo jen trestáno. PÍ'Íspěl k tomu zvláště kníže 
Liechtenstein sám, který jsa konečně plně knížetstvím uznán, staral se 
o to, aby země jeho zhubena nebyla. Konfiskace stihla Bruntálsko a pan
ství albrechtické, silně pak také panství biskupa olomouckého, který 
použil příležitosti, aby se zbavil manů nepohodlných, zvláště neka,.t<:>lických. 

Karel.z Liechtensteina spojiv ve svých rukou nyní celé staré Opavsko 
(Krnovsko i Opavsko), pokusil se sice o protireformaci, avšak celkem 
s malým zdarem a byl konečně nucen městům knižedm ponechati svobodu 
náboženskou. Sotva nově zemi zorganisoval, přišlo nové období války 
třicetileté, které právě Opavsko a Krnovsko stihlo sHně. Byla to dánská 
okkupace, kdy se Mansfeldovi podařilo v Horním Slez~ku a přilehlé Mo
ravě vytvořiti na delší dobu uzavřené dánské panství, jehož středem byla 
právě Opava. Jest zcela přirozeno, že v této době vzrostly zase naděje 
luteránů opavských, a že stavové opavští chovali se k dánským vojákům 
zcela přátelsky, ano na mnoze se bojů i na jejich straně zúčastnili. Proto 
po ztroskotání dánských plánú a vypuzení Dánů ze Slezska nastala také 
na Opavsku a Krnovsku exekuce a to komisí knížecí a královskou. O hrdlo 
nešlo. Hlavní vinníci utekli. Sáhlo se u nich i u ostatních na jmění, o to 
šlo nejvíce; část z toho dostával Íiskus, část kníže, něco bylo stanoveno 
i k jiným účelům. Při processu nebyla zachovávána forma rozsudků, nýbrž 
věc vyřízena sjednáním s obviněnými. Někde je to dosti zajímavé; komise 
mnohdy přiznala, že provinění jest nepatrné nebo žádné, pokuta však 
smluvena i v takovém případě dle jmění obviněného s motivací, že 
třeba peněz. Tak uloženo pokut 62.000 tol. a zabráno celkem statků za 
365.584 tol. Exekucí tou nastal úplný převrat v držbě svobodného po
zemkového majetku. Stará česká šlechta v podstatě také tu zlomena, řada 
nových rodin přišla, a také tu zbytek šlechty se přizpůsobil novým pří
·chozím, na Krnovsku stalo se to velmi rychle, na Opavsku nebylo změn 
tolik a protože i venkovský lid byl český, vzdorovala čeština tam dokonce 
déle nežli v Čechách a na Moravě, až do vlády Marie Terezie. 

Po tomto obšírném úvodě následuje na padesáti stranách abecední 
přehled všech pokutovaných osob s podrobným vylíčením jednotlivých 
výslechů, obvinění a obran, jakoži konečného sjednání pokuty. 
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půkladl1-(;m na hojriép.l :p,oyém arc1,li"n~m materiá:1u zpu~qv<W9u 
,p,ráci Z.~~alovou dostává se nám ,pro ;m~é ,lÍ21e~í ,OP3rvs~~ p.rá~~, ja~é 
~áme v Č,<fc~ách péčí Bílkovou, a J a~é pro l\Io;r:avu vů qec p.~n.J.ftm~ . 

J. ;K apra.s. 

,')usta Joset, Dv.ě ,kni!zy českých d~j~n. Kus středqvěk~ l1jstorie , n~še~o 
kraje. Kniha první: Poslední Přemyslovci a j~Hch d~djctví. VPraze, 1917. 
nákl~dEnn Čes~é .. Akademje cís~fe Fra~:Úšk~ J9s~fa pro vědy, ~love~nQst 
CL uměnL - Stran 530. 

': ~ov~ "p~~Ge Šu~~ova je první~~ ~el*Ýfll J~~pr~xnýJ;Il dflem ~~to
rQv,ým. Yšechno, ,čehqse odb9t;'n~ ;hi~torické ~ruh,y ,če~~é od saIPého j,ména 
spis~Ya~é~Qv~ mohlyl n~díÚ, 'je tll ·~pln.ěno mÚo~ vrch~~tou. Lá;t~a ,s~ma. 
sebou",poutav( ' ~praco~ána je ,duchem samostatl1ě l~yf'iícÍm a hluboko' do 
záhaďminuiosti pronik~.jíG~n:;t a" podána je při tom fW'ID9u liteqí.r~ě ' ~mě
leckou. V FteratHř~ , če?~énejsme ~osll~,yYy'..k~í, ~by ~líla ,přt~né yědY9d,ěna 
;byla roucherp tfLk barvitý;m, .pov~~o':fLnÝ!ll unás jen z~ .př~sluše:q.ství ,tv!lr,by 

, básni(3ké~" .' 
Y díle svém autor opral si za 4kol '\('ylíčiti doq~ po~ledníchP~emy

.slovc~ a počM~k d~jin p~ímo n~sl~d~jíGfch, hlavp.ě ,počátek vlády Jtna 
Lu~emburs){éq.o. Neběží mu a,rci jen 'o dějiny poIitic}~é,n.ýbrž i cl dějiny 
hosp?qářs)ré, sqc~~l~{í a ú!?taynÍ. Prvn:í Po~ov.~ce , díl~, jež 'právě vyšla" ,rná 
velmi p~ilehavý ~itul "Pos~ední Přemy~IQvci a jejich dědictví". Spis je , 
jal{' al.ltor již v '_přeq~l'!lv~' napovídji, ~o jisté ~íry protestem pr9ti ~í~ění, 
jakoby vyniření Přemyslo'(Gů n~bylo d~l~kosáhlqu l}.dálo~tí určující po't!lm~í 
vývoj Če$ký~h děJin ~' ' Spisovatel chce v dne syéip d<;>kázati, že:q.cihlou 
.záhubou domád ,české dynastie byly~ st~tě naš,em kořen monarchic~ého 
dÍěnípfedČasně v hlo~bi zra:q.ěn a síly st~vov ,ské značně uyolně~y. Dá-
vám~ !Pll ~ ton). úplně 'za ·Rr~Ydll . -- " ' 

DoSlld vy$tý pl~vý, sva~ek skládá se z pěti kapitol, jež mají tyto n4zvy: 
1. Groš~ ,praŽské, 2. R;:~'~1 a panstÝo české, 3. Ko~~na .I??iská a up.erská, 
4 . Proti pap~ži a králi římsk.ému ,, 5. Konec J;>ře~ysloyců ,a ~m,rt .i\lbrechtova. 
Prá~ního'histqrik~ zajím,atl bu~ou.z;vláŠ~ě prYé,'dvě kapitqly, kde,žt~ flistorik 
politický upne pozornost sp~šeke třem ~v~t9Iám páE'Jequjícím. 

' . .y kap.prv~ spisovatel vyličuje, jaký qhromný převrat nejen V životě 
p.ospodářskérrÍ , nýqrŽ i ,v' so~iáin~m, 'ha i ,ústavní:qJ. .. ~působilo v českých 
zemích ražep.í pražs~ých grošů za Václ,ava II. Výtě~ky badání Simmelova, 
uložené v práci Phllqsophie des Gcldes l (Lipskfl 1901), aplikovány js~)U 
tu na české pomě~y - na konci 13. stol. ,Autor velIlli přesvědčivě 
ukazuje, jak st8rré na~urální s~~nn~ h?Sp<;>dářství bylo nazáyadu veške
rému rychlei,šífllu pokroku spciálf1.ímu i ,ústa"P-ímp, a jak teprve použív~ní 
p.eněz dovpluje, aby se třídy spp~eče:q.s,ky ~4nětené od tříd je utla:č:ujících 
-aspoň částečně emancipovaly, bá jak li?spodářství pel1ěž~í má za následek 
j větší svobodu vr~t~v l~p,spodá~sky až , 4o~ud silJ?~jŠích. Peníz razí cestu 
demokratickému sebeurG,eniporopený~h ci pQvznáší i pa~ující. 

V souvislosti s hospodářským. významem peněz autor pojednává 
.o soci~l~m J;'ozvr~tvení obyvateJstva ,v Čechách v ll. á 12. stol. Právd'R. 

Sborník -.ěd právních a státaich. XVIII. 6 
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'má, že společenské dvouvrství, s nímž se setkáváme v pozdějším sHedověku , 
nepřišlo k nám S cizími feudálními řády, nýbrž bývalo v Čechách oď dob 
prastarých. Nesouhlasíme však s miněním spisovatelovým, že by "dědici" 
byli lidem ~esvobodným. Na svobodu jejich ukazuje již sám název, ,dědic", 
což znamená vlastník, t . j. svobodný vlastník půdy . Je sice pravda, že 
postavení dědiců se časem horšilo, a mnozí upadali do poddanství , ale 
původně byl to vesměs selský l~d svobodný. Pramenem jejich závislosti 
bylo především placení daně zv . mírem (tributum pacis) a kromě toho 
nesení rozličných veřejnoprávních břemen, jednak konání veřejnoprávních 
robot, jednak poskytování přístřeší knížeti a jeho průvodu i knížecímu 
úřednictvu a jich hoštění, jednak i poskytování rozličných dávek. Řečené 
povinnosti a břemena byly nesvědomitým knížecím úřednictvem zvy-

' šov'ánya stávaly se čím dále tím nesnesitelnějšími. Takovéhoto vydíráni 
úřednictva dědici zbavovali se dvojím způsobem . Půda jejich náležela jjm 
právem "dědickým", t. j. vlastnickým. Ta tedy jim odňata býti nemohla, 
rovněž tak jejich osobní svoboda. Naproti tomu však dávky, k nimž byli 
povjnni ve prospěch knížete, mohly býti předmětem zcizování, a skutečně 
se to stávalo, jak vidíme na př. z listiny z r. 1178, vydané Soběslavem II. 
kostelu vyšehradskému. V listině této se praví , že kanovníci vyšehradští 
již za časů Soběslava 1., ,otce vydavatele listiny, měli prebendu, ,de tributo 
pacis", t . j . že jim byla darována část daně placené dědici . Daň vybírali si 
kanovníci sami. Dědici nestali se Hm hned poddanými vyšehradské kapi
toly, ale časem zapomnělo se na veřejnoprávní ráz dávky placené od dědiců 
a hledělo se na ni jako na rozličné dávky soukromoprávní, které platili 
t. zv. hospites; bezzemci, usazení na cjzí půdě jako pachtýři, osobně sice 
také svobodni, ale pronemajetnost svou čím dále tím závislejší na vlastnících 
půdy. Tam, kde svobodní sedláci darováním daně nedostali se p()d m oc 
církevni vrchnosti a byli nadále vydáni útiskům úřednictva, našli si sami 
prostředek jiný. Dávali se totiž do ochrany knížeti nebo s jeho svolením 
do ochrany církevních ústavů , tak, aby za malý roční plat požívali jejich 
záštity. Nejen v ll. stol., ale ještě ve druhé poL stol. 12. tvořilo svobodné 
sels,lr:é obyvatelstvo nemalou část národa. Doslovně bráti se musí slova 
Jarlochova k r . 1174 (FRB. II. 468), že Soběslav II. zván byl , ,prin
ceps rusticorum". Kronikářovi, ,rusticj" nejsou nižší šlechta, nýbrž skuteční 
sedláci, - dědici, kteří se za něho - aspoň zámožnější jich Část - účastnili 
ještě vojenských 'Výprav jakožto pěšáci, jakvidno zase z ]arlocha kr. 1175 
(milites et rusticos). Počet takových bohatších svobodníků byl však už jistě 
malý. Vyšinuli! se ti z nich, kteří mohli pravidelně konati vojenskou službu, 
mezi "milites", rytíře, kdežto chudší klesli mezi nebojovníky, povinné 
k placení " míru". Ale i počet plátců míru musel se ve druhé poL 12. stoL 
značně tenčiti, když již v prvé pol. téhož století tributum pacis bývalo 
knížetem darováno církevním ústavům. 

Postavení "dědiců" osvětleno bylo poněkud lépe badáním historiků 
polských. Také v Polsku byli heredes čili possessores, possessores heredi
tarii a jak jinak se svobodný sel~ký lid nazýval. Polsky říkalo se jim 
dziedzice. 'Prvý, kdo správně vystihl, že to byli svobodní vlastníci půdy, 
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byl již Lelewel, z badatelů novějších pak Malecki a po něm Smolka. Novými 
detaily objasnil postavení dědiců Szelq.gowski. Ze zakladací knihy kláštera 
jindřichovského, jejímuž rozboru, pokud běží o dědice, věnoval zvláštní 
práci Malecki, vidíme naprosto spolehlivě, že dědici byli vlastníky půdy 
od nich užívané . Nescházejí sice v pramenech též přiklady, že panovník 
disponuje půdou dědicú, avšak v případech takových dostává se dědicům 
zpravidla náhrady v púdě jiné. Jen zřidka dopouští se panovník na dě
dicích toho násilí , že beze vší náhrady půdu jim odnímá. Tyto zcela vý
jimečné případy byly snad příčinou nesprávného nazírání na dědice podobně 
jako používání pramenů 13. stol. , kdy se postavení dědiců v Polsku právě 
tak jako v Čechách značně zhoršilo. 

"Dědice" zná i právo chorvatské. Statut poljický z prvé pol. 15. stol. 
uvádí je vedle šlechty (vlastela) pod názvem didiéi. Byli to púvodně prostí 
svobodníci, kteří se časem domohli postavení nižší šlechty. 

Velmi pěkně spisovatel líčí postavení nižších vrstev selského lidu . 
Pojednává o rozličných odstínech nevolnictví, načež přechází ke kolonisaci 
na právu německém, jež přinesla rolnickému obyvatelstvu veliké výhody. 
Kolonisací tou získal především velmi mnoho sedlák, jenž byl zproštěn 
veřejných břemen a vyňat z moci dravých úředníků, a jehož povinnosti 
byly přesně vyměí-eny a lépe upraveny, spočívajíce hlavně v peněžných 
úrocích, a při tom půda náležela mu dědičně. Zákupní čili purkrechtni 
právo poskytovalo sedlákúm mimo to i jistou míru samosprávy. Kolonisace 
na právu německém prospěla značně i vlastnikům kolonisované půdy. 
Výtěžek z rozsáhlých latifundií byl pro ně jakousi stálou rentou, která jim 
umožňovala žíti daleko od sedláků a oddělovati se od nich i ve styku spo
lečenském. Dobře ličí spisovatel, jak s kolonisací německou souvisí nový 
život šlechty na hradech a zámcích, odlišný od starého slovanského způsobu 
života v prostředí vesnickém. 

Německá kolonisace nezpůsobila však jen veliké novoty v životě 

vesnickém, nýbrž i v životě městském . Města zakládána byla V zemích 
českých rovněž po vzoru německém, a podle nich vlastně zaváděn byl 
nový lánovy systém i po venkově. Teprve města položila základ k nové 
organisaci práce a způsobila soustředěním obchodu rozvoj peněžního , ho
spodářství. Skoro veškera práce řemeslná uchýlila se z venkova do měst , 

tam se rozdělila a diferencov(:1la. Města poskytovala zároveň venkovanu 
příležitost, aby tam za peníze odbýval své plodiny a kupoval navzájem 
řemelslné výrobky. Pěkně spisovatel líčí vztah nových vesnic k sousedním 
městům. 

Peněžní hospodářství nebylo v českých zemích podporováno jenom 
. uvedenou změnou života městského a vesnického, nýbrž i tou příznivou 
okolností, že za posledních Přemyslovců dostouplo u nás těžení drahých 
kovů nebývalých rozměrů . Spisovateli naskytla se příležitost pojednati 
i o českém hornictví a mincovnictví. Zmiňuje se tu v souvislosti s tím také 
o podnikavosti patricijských kruhů městských, poskytujících jednak 
úvěr šlechtickým dlužníkům , jednak i vyhledávajících nové zisky v nájmu 
urbury, mincoven, cel i cel~;.ch královských vil1ikací. Do rukou městského 

6* 
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patric~átu přecházejí t(1ké městské i vesnické rychty, bai šlechtickésta~~y. 
" Ctižádost nejvyšší vrstvy p~triciatu," praví ~pisov(1telna qtr. 70, "Plavně 
v Praze a v Hoře Kutné se hromadícího, vzrůstala a llaplňovala .~ejiž dl1chE(tp. 
v pravdě seigneuriMním tou měrou , že při~házela znenáhla v ,pN,mý doty},): 
s kruhem nejvyšší, .:panské feudality" . 

H9spodářský rozkvět čyských zemí pro;:;pěl i dOlUiÍCÍ dyp.astií.Autor 
vyIqádá, jak se změnil i pOp1ěr posledních ~r'emyslovců Jr řiší . říp1sko-ně

meclré (str. 76 a násL), a jak se zlepšilo í jejich postavení v telldejší Eyropě. 
Vh9dn~ srovnává vývoj vnitřních řádů mezi státem českým a francouz;:;lrý.nl 
ve středovělru. Opětovně dotýká se v práci své shod onoho vývoje ·v obou 
státech. 

Seznámiv čtenáře s hospodářským sta ven1. zemí českých a probra v 
o~ázky s tim souvislé, spisovatel obrací se na konci prvé kapitolY'~ vlast
nímu vylíčení Plinct;>vní refor:my, což bylo přímÝ.m účelem jeho výkladů. 
:pojednává o středově~ých surogátech peněz, o ražení a. druzích mince , 
,o ~incovní technice, oběhu a výměně peněz a zejména o za" edení pražských 
grošů a jejich veli]{ém významu. 

Kapitola druhá je věnována králi a panstvu českému. Autor zabývá 
se nejprve osobou krále Václava II. a duševním ovzduším jeho okolí. Pozná
·váJlle tu zvláště zajímavé prostředí literární, kruh německých veršovců , 

vykonávajících zároveň s různými učenci , hlavně práVními, nemalý vliv na 
králův duševní život. 

Po králi přichází na řadu panstvo české. Spisovatel vykládá, co bylo 
vlastně panstvo české v stoL 13. , a jakou mocí vládlo (str. 126 a násl.) . 
Jsme téhož mínění, jako autor , že přední panské rody české ze 13. s~ol. 

nebyly starého púvodu. Velmoži čeští nepocházeli ze starých dynastických 
rodů, nýbrž byla to šlechta původu úr·edního. Jen tím se vysvětluje , že 
genealogické vzpomínky ani nejpřednějších rodů nesahaly dále než do 12. st. 
Kosmas nedovede nám v ll. stol. kromě Vršovcův uvésti jiné staré rody než 
Munice a Těptice. Z vypravování jeho také vysvítá, že na - poč. ll. stol. 
bylo rodů takových sotva mnohem více než tří. Bystře upozornil na jednu 
okolnost již Jasinskij . . Skoro v celé kronice Kosmově označují se jednotliví 
šlechtici stejným způsobem, jménem svým i svého otce, a sice : Kojata syn 
Vš eborův, Smil syn Bozenův, Nožislav a Držikraj synové Lubomírovi atd. 
,Na dvou m.ístech uvádí se děd: Beneda syn Juratův, vnuk Tasův; Simon 
vnuk Hapatův. V tomto označování .jasinskij nevidí pouhou nahodilost, 
nýbrž úmyslnost. Neuvádí! kronikáí' u některých osob jméno otcovo sotva 
asi z toho důvodu, že by ho nebyl znal, nýbrž proto, že otec jmenované 
osoby. byl bezvýznamný. Z toho, že Kosmas, mluvě o době krále Vrati
slava (1061-1092), uvádí jen některé osoby se jménem otcovým, Jasi!1skij 
soudí, že jen II nich život a povýšení otců. padaly do doby knížete Břetislava, 
takže česká aristokracie s konce ll. a poč. 12. stol. mohla čítati svou existenci 
jen na několik desetiletí. 

Jen mimotně budiž uvedeno, že p3.tronymických označení české. 

šlechty jako Pomněn Jarohn~vič, Předbor Čenakovič , povšiml si také 
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Šusta (str. 153, pozn. 1)', myslí však, že vyskytují se nejčastěji teprve v lis:.. 
tíhách' Přemysla ' Otakára I. 

Ú~ední1tůňl', županům, jakožto praotcům českých velmožů spisovatel 
v'ěnova:l tedy větší púzornost (str. 127'2, násl.)' Sesťaviv z pramenů českých 
i mimočeských řadu dokladú o terminech župan (suppanus) a župa (suppa) , 
dospívá k m~nění, Jež také my sdílíme, že slova uvedená' znamenají totéž, 
co lat. beneficiaríus' a beneficiuIh. 

Právem autor vidí tedy i v Čecllách náběh k feudalismu . Že k plnému 
rozvojí ' lenního zřízení u nás nedošlo, vysvětluje tím, že nad lény měly 
převahu svobodné statky zemské (str. 141). 

Nesouhlasíme s tím, že spisovatel napořád užívá slova "služební 
léno" (viz na př. str. 131, 16 a j.) ve smyslu "léno úřední". Klade! se v li~ 
teratuře německé termin Dienstlehen jakožto nepravé léno ministeriálú 
čjH dienstmannů proti pravému lénu rytířskému (feudum militare) , takže 
jsme zvykli se slovem tím spojovati jiný smysl než autor. Spisovatel užívá 
vůb'ec nepřípadně několika slov. Tak na př. na str. 131 rozumí slovem 
náprava jurisdikci, pravomoc, ačkoli '" tomto smyslu se terminu onoho nikdy 
neužívalo. Náprava znamená ve starém našem jazyku mimo jiné tolik 
co léno, nikdy však ne pravomoc. - Také staré hrady jakožto střediska 
veřejné správy spisovatel opětovně označuje nepřípadnym názvem hradiště , 

jež znamená -abstrahujeme-li od jiného smyslu slova toho, misto, na němž 
hrad stojí, - opuštěné místo, na němž kdysi hrad stával, ale už je rozbořen . 
Nechce-li autor užívati slova hrad, má náhradu ve slově hradjsko, jež se 
u něho také několikráte ve správném smyslu objevuje. - Na str. 16 čteme 
poháněti soudem, což není rovněž správně řečeno. V Knjze Rožmberské 
čteme sice o pOháněni trhem a dvorem, ale ne soudem . Poháněloť sek soudu 
trhem a dvorem (domem, hradem). - Nesprávn;ě užívá spisovatel také 
slova soukup (str . 149) ve smyslu skupování. Slovo to nemá v češtině jiný 
smysl néž 'Účastník kupu (koupě , trhové smlouvy), ať je to již prodavač čj 
kupec neoo prostředník při koupi, dohazovač. Nejčastěji označuje se 
slovem tím ard lrupec. - Na str. 424 mluví se o jistcích ve smyslu rukojmí. 
1e sice pravda, že i v tom smyslu možno v bteratuře najíti ďoklad, ale 
práVnicky přesně řečeno znamená jistec tolik jako vlastní dlužník, nikoli 
rukojmí. 

Než vraťme se k autorovým výkladům! Na str. 132 čteme: " Právem 
v listině ~ r. 1187 (ve Friedrichově Codexu I ., čís. 317) názvem supani 
jsou zahrnuti rozmanití hodnostáři dvorští i provinciální". Podotkli bychom 
k tomuto zcela správnému postl-ehu , že podobně označováni jsou v pra
menech chorvatských terminem jupani úředníci dvorští i provincijní. 

Mylné jest autorovo minění , vyslovené na str. 135, pozn. 1, že uherský 
termin jobbagiones znamená totéž co župané. Nejlépe jest mínění toto 
vyvráceno různým smyslem uvedeného terminu. Co všechno neznamená 
jobbagio/! Může to by ti šlechtic (jobb. regni), člen hradské posádky (jobb. 
castri), nápravník (jobb. excercituans), ba dokonce pouhý sedlák. 

Pojedrrav o županech, spisovatel vykládá, jak se znenáhla vyvíjela 
v českých zemích pevná soustava obyČejového zemského práva , chránícího 
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každého zemana před panovníkovým útiskem, takže v 13. stol. nebylo 
již místa pro patriarchální despotism (5tr. 142 a násl.). Svobody zeman
ské nalézaly oporu v soudech provincijních, bývalých baštách zeměpanské 
jurisdikce. Z úřadů knížecích soudy provincijní staly se znenáhla iI:tsti
tud zemanskou. 

Proměna županstva v rodový stav panský nebyla však umožněna 
jen pevnějším systémem práva zemského, n)'brž hlavně tím, že čilejši ze 
županů dovedli si vymoci na panovníkovi darování rozsáhlých lesních 
újezdů a vůbec nemovitého majetku vhodného ke kolonisaci. Dostalo-li 
se obdarovaným ještě hojně svobod a výsad právních, zvláště četných 

imunit, nabyli jednotliví velmoži tak skvělého postavení, že se mocí svou 
mohli vyrovnati takořka samému králi. 

Dobí-e spisovatel postřeh I (str. 153), jak velmoži čeští teprve časem 
určitěji a stáleji se označují pevnými jmeny. Velmož vystupuje jako svědek 
v listinách téhož p:Lllovníka jednou jen s křestním jménem, podruhé bývá 
trochu bezpečněji označen přidáním jména svého otce nebo bratra, jindy 
zase zminkou o své úřední hodnosti v knížecí službě. Vlastnictví hradu 
zvolna zatlačovalo ostatní způsoby označování a razilo cestu k trvalým 
predikátům rodovým. 

Záhy vystupují mocní župané s četnými družinami, v nichž vedle 
nesvobodných ministeriálů bývali i svobodní "milites secundi ordinis". 
Na str. 155 a násl. autor pojednává o těchto družinách. 

I když stav panský měl základ své moci v rozsáhlých a poměrně 
scelených zbožích dědičných, vzniklých hlavně z královských donací, 
nepřestávali veimozové čeští vyhledávati službu v úřadech. Nepoutalyť 
úřady nijak své tituláry k trvalé osobní residenci. Jen tak byla možna 
kumulace vysokých úřadů v jediné ruce (str. 161). 

SoHdarita panstva českého utvrzována byla vzájemným sešvakřo

váním bohatnoucích rodů českých a moravských. Pěstovány byly i pří
buzenské svazky s cizinou (str. 164). Těmito svazky spisovatel vysvětluje, 
že Albrecht Habsburský mohl Vítkovce zváti svými "consanguinei 'caris
simi". S výkladem jeho však nesouhlasíme. I když má pravdu, že tu bylo 
konnubium mezi rody českými a cjzími, nemohou se lichotky dopisů bráti 
doslovně. O tom' nás poučují p:>dobné lask3.vosti, s nimiž se častěji setká
váme v tehdejších korespondencích a listinách v jiných zemích. Tak čteme 
na př . • v obchodní smlou"\ ě mezi Dubrovníkem a Molfettou z r. 1208 (Smi
éklas, Codex lIL, čís. 65), že byla mezi oběma řečenými obcemi "mutua 
djlectio et consanguinitatis proximitas", a přece tu nelze mysliti na nějaké 
příbuzenstvÍ. Podobně píše starosta a obec města Trogiru r. 1250 "viris 
nobilibus et discretis amicis suis carissimis et proPinquis dominis iudicibus .. 
civitatis Ragusinae" (t. N., čís. 378). A podobných dokladů dalo by se 
najíti mnoho. 

Na str. 169 pozn. 1 spisovatei praví, že v trestním řízení činíval se již 
ve 13. stol. výslovný rozdíl mezi blrones a prostýmj milites. Rozdíl takový 
zná již druhá polovice stol. ľ2., jak vidno ze statutů Konráda Oty. 
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Podav stručný vývoj stavu panského, autor vrací se zase ke králi 
a ukazuje, že vzrostla nejen D;lOC českého panstva, nýbrž i moc královská, 
(str. 172). Příznivě působilo na postavení královo především zmenšenJ 
počtu mužských členů vládnoucího rodu, čímž spory o trůn v 13. stol. 
přestávají. Ale, byly tu ještě jiné základy panovníkovy moci . Králoplral 
svou moc nejen o dominium generale, o svoje vladařské postavení, nýbrž 

, i o dominium speciale, t. j. o svou vrchnostenskou moc, vyplývající z jeho 
vlastnictví ke královské půdě aneb aspoň z ochranného poměru, z fojtství 
nad zbožím duchovním. Tak jako velmoži byl totiž i král velkostatkářem, 
a to prvým v zemi. Také on měl své statky a poddané sedláky (i měšťany), 
a ke "komoře" náležela i královská města a půda církevní. Kolonisace 
na právu německém nepovznesla jen šlechtu, nýbrž zvětšila také důchody 
panovníkovy. Vedle beneficiárni zemské soustavy 'Vznikl samostatný 
kruh moci komorn] , ovládaný přímo panovníkem. Spisovatel vykládá, 
jak panovníkovi prospívalo především dominium nad zbožím duchovním. 
Líčí tu ' zároveň, jaké byly zdroje příjmů tehdejšího duchovenstva, a jaký 
byl poměr duchovenstva ke králi a k světskému panstvu (str. 180 a násl.). 

Také v Čechách - podobně jako v Německu - byli mocní pánové 
fojty církevních (\stavů , také u nás zneužívali svého postavení. Rostoucí 
bohatství církevní bylo příčinou. že panstvo se závistí na ně hledělo a při 
vhodné příležitosti hledělo je zmenšiti. Poměry samy hnaly duchovenstvo 
do tábora panovníkova. Jen u krále mohl kle rus dojíti ochrany proti uchva
titelům světského stavu. Král dával mu tím ochotněji imunity, čím více 
sám byl ohrožován rostoucí mocí županskou . Tak, praví spisovatel na 
str. 185, ocitá se naše vyšší duchovenstvo ve 13. stol. na dráze zcela proti
chůdné vývoji světského panstva. I v Čechách ve 13. stol. vzrostlá zboží 
církevní stávají se posledním Přemyslovcům zálohou, v níž nalézají ochranu 
proti nepřátelskému světskému panstvu. 

Na str. 186 a násl. autor líčí, jak panovník disponoval církevním 
majetkem často ve svůj prospěch, a jak):· měl zisk ze svého ochrannéhů 
panství nad cír-kvL Duchovenstvo platívalo ze svých poddanských láno 
nejen obecnou daň, nýbrž často i "sbírky zvláštní". ba mnohdy bývaly 
na něm vynucovány i zápůjčky. 

K dominium speciale čítají se i četná práva regální. Všechny 
složky tohoto dominia posílovaly krále v. jeho bojích s panstvem. Zápas 
mezi panstvem a korunou nezačal se však teprve na sklonku 13. věku 

a proto spisovatel v následující části druhé kapitoly probírá stručně dějiny 
Václava I. a -Přemysla Otakara II. (str. 190 a násL). 

Pojednávaje o době Přemyslově, autor věnoval zvláště pozornost 
počátkům zemského soudu českého (str. 206 a násl.) . Velmi pěkně a jasně 
uvádí počátky tohoto soudu v souvislost s úpadkem tehdejšího soudnictví 
provincijního, jakož i se soudnictvím městským. Soud zemský je s počátku 
jen novou formou soudu dvorského, kter)7 se koná v nepřítomnosti a v za
stoupeni panovníkově. 

Že soudnictví a sněmování původně souviseL), jak se vykládá na 
str. 206, pozn. 1, toho p:l-íklad máme nejen v Anglji , nýbrž skoro ve všech 
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státech. Fl'ancké núJbergy čÍ dingy Iiej's'ou: IÚČÍlll jinýÍn než shromážděními 
sOudními i sněmovními. Táké v Úhtách h5Ho něco podábilého; a' nejjnak 
byl~"' t0.mu v Polsku. Souvislo~t soudnictví čl shěmování prbZré3:zuj'e ta~é 
starší moravský název zemského sou'du"snlm panskj/' (srov. Krt:ii1u: To~ 
vačO-Vskou, kap. 37 a' 218) '. 

Autor nesóůhÚtsí s rriínéním, že krajÚ'í popravci zřizováni byli' jj'ž 
vé druhé pol. sťól. 13., a klade je teprve do stol: 14. Dkoly j>opravecké 
rykónávcW" dHem h-álovští vladaJi (vil1il{ové), dílem rychtáři a konšelé 
městští. Pojednává tedy dále o vladaříCll (str . 211 a násl-:}', jež srovnává 
s Králó,,~sKými' pr~voty ve Fianci1'. 

Probrav vládu Přemyslovu, spjsovatel zabývá se dobou Václa\la II. 
a ličí poměr nového krále k paJ;lstvu. Za něho v~dle panstva domácího 
dosahuji. rozhoduj'ícího vlivu na vládu v zemi živly hlavně duchovní, původu 
cizího, německého (str. 231 a nás1.) . Autor seznamuje čtenáře se všemi 
těmi vynikajícími duchovenskými osobnostrnj, z nichž nej~ůležitějŠí jsou' 
Petr z Aspeltu, potomní biskup basHejský a konečně arcibiskup mohučskf, 
:králův zpov'ědník Heřman, papežem legitimovany levoboček Gottfrjeda 
hrab. Hohenlohe, probošt Bernard z Kamenice ~ j. Veliké oblibě u krále 
těšili se také řeholníci cisterciáčtí, zejména opat sedleck§' Heidenreich, 
opát waldsasský Dětřich a opat zbraslavský Konrád. 

Ale nejen s německými duchovními, nýbrž i s panstvem německým 
setkáváme se na dvoře Václava II. Cizincům těm svěřovány jsou důležité 
dvorské úřady, zejména úřad podkomořský, jemuž je věnována zvláštní 
pOzornost na str. 244 a ná~1. · 

Zajímavé jest, cóse vykládá na str. 248 o královské "komoře", jakési 
tajné radě panovníkově. 

Překvapuje poněkud poznámka spisovatelova, že sena dvoře Václava II. 
mnoho přísahalo (str. 248). Každy notář, vstupujíd do kanceláře , pr)' pří
sahal. že bude věrně sloužiti a ie z úřadu neVynese žádného tajemství . 
Takové úřední přísahy nejsou přece nic zvláštního a: setká,,;'áme se s njmi 
ve všech zemích~ Najdeme je na př. v našich zemskych zřízeních , vdalmat
ských městských a ostrovních statutech aj. Nepřísahali jen úředníci, nýbl~ž 
i poddaní, přísahal panovník, přísahali vojáCi, zkrátka přísaha byla všude 
prostředkem, kterým se utvrzovaly povinnosti. 

, ·Na str. 254 a násl. autor píše o pokusu Václava II. kodifikOvati 
v Čechách právo a o povolání za tím účelem italského mistra Gozzia Orviet
ského a dále j o myšlence králově zříditi v Praze vysoké učení. Jak proti 
kodifikaci tak proti zřízení vysoké školy postavili se důrazně zemští páni. 

Spisovatel všímá si dále městské politiky královy, správy korunních 
statků, bernictví českého a úvěru králova. 

Konec kapitoly druhé věnován jest národnímu vědomí a národnostní 
otázce za doby Václavovy. 

Zcela jiného rázu než prvé dvě JSou kapitoly třetí a následující. V ka
pitole ti-etí spiso'vatel vypisuje, jak Václav II. šířil své panství do zemí 
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pólských, a: jak se r'odÚ' jeho' otvírala Inožnost panovati i riad zeměmi uher
SkýmI, kde jedním z kandídátů trůnu byl syn jeho Václav III. Ja'k v PoÍsku, 
tak v Uhrách byio třeba bojovati s četnými překážkami. Do podrobnosti 
líčí se tyto zápasy. ' 

Také v této kapitole spisovatel má příležitost zabývati se otázkami 
právn~-historickymi. Na: str. 3ľS a násl. pojédnává o úfadě starostovském 
v pOlskYchzemích. Praví, že pro úřeďníka toho, z'vaného po iat. capitaneus. 
ujal se v historické li'teratuřé polské' název starosta. Bylo by ovšem mýlkou 
domMvati se, že jest to jen název hist?rické lHera'tury. Starostou nazýval 
se v P~1slm capitaneus všeobecně . Do Polska dostal se z českého stáhl nejen, 
sá'm úř'ad, nýbrž i jeho název. Jeť znáin~, že j na Moravě nazývali zemského 
hejtrnana někdý stúéi'stÓů. (Kn. Tov-ač., kap. 31.) 

Nesprávné jesf minění (str. 323), že by hodnosti palatinů, korouhev:
níků, mečníků a kasfelánů polských na konci 13. a na poč. 14. stol. byly 
hodnostmi dvorskými. U "palatina" nesmí nás mýliti název. Úředník 
tento, po' polsku zvaný vojevodou, jest už dávno orgánem zemské auto
nomíe, právě tak jako se kasfelán proměnil v úředníka autonomního. 
V knihách pojednávajících o polském právu ústavním jest možno o tom. se 
poučiti. 

Na str. 329 uvádějí se vedle sebe Plavci a Kumáni. Správně by mělo 
býti Plavci čili Kumáni. Běžíť tu jen o dva názvy jednoho a téhož národa. 

Jako třetí, tak i čtvrtá kapitola je velmi bohatá obsahem. Líčí se tu, 
jak král Václav II. pro svou expansi do Polska a Uher byl nucen pod
stoupiti boj na dvě fronty, proti papeži i proti vlastnímu svému švakrovi , 
králi římsko-německémů Albrechtovi Habsburskému. Spisovatel velmi 
plasticky zobrazuje nám postavu jak papeže Bonifá:ce VlIl. tak kráie 
Albrechta. Pěkně vykládá tu, jak ve vzájemných tehdejších bojícb v jedno 
se sbíhaly zájmy české a francouzské, následkem čehož Václav II. usiloval 
o spolek s Francií. Naděje krále českého kladené v česko-francouzskou 
allianci se však nesplnily. Pí-es to Albrecht marně se vypravil do Čech proti 
Václavovi. 

V kapitole poslední autor živě líčí tragedii vymření Přemyslovců 
a zmar prvých snah Habsburků o nabyti české koruny. Smrt Václava II. 
a zavraždění Václava III. zbavilo najednou Albrechta Habsburského 
nebezpečných nepřátel, ba více, rodu Habsburskému otvírala se veliká 
perspektiva, že nabude nejen českých, n:)Tbrž snad i polských zemí. Volba 
Rudolfa, syn...a Albrechtova, za krále českého přibližovala Habsburky k cíli . 
Než tu najednou veliké plány se úplně hrouti. Po necelém roce umírá 
nový český král , a za krátko padá vražednou rukou vlastního synovce 
j otec Rudolfův, král Albrecht. Koru'na česká je tím pro Habsburky ztra
cena. - Také v poslední kapitole spisovatel má příležitost zabývati se 
četnými otázkami souvisícími s vlastním předmětem. 

Kniha Šustova je beze všech frází jedním z nejdůležitějšich zjevů 
české vědecké literatury poslední doby. 

Karel Kadlec. 
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Peisker J. , Die Abkunft der Rumiinen wirtschattsgeschichtlich uiítey. 
sucht. Berichtigter Sonderabdruck aus der Festgabe fiir Hofrat Loserth . 
(Zeitschriit des Historischen Vereines fiir Steiermark, XV.) Graz, 1917. 
Stran 48. 

Poslední práce Peiskrova je novým článkem v řetěze jeho theorií 
o pastýřských nomádních plemenech turkotatarských a jejich poměru 
k národnostem evropským. Tolik theorií bylo vysloveno o původu ru
munského národa, ale nikdo nepřipadl dosud na originální myšlenku, 
že by potomci vznešeného národa římského mohli pocházeti od nějakého 
nomádního jezdeckého plemene asijského! Také Peisker je tedy odpůrcem 
theorie ko:p.tinuity a porážiji pádně se stanoviska hospodářského, odbývaje 
ostře jakožto pošetilost mínění Xenopolovo, že by (románské) venkovské 
obyvatelstvo staré Dacie bylo před barbary uprchlo do hor a tam se oddalo 
pastevectvÍ. Stejně se zastanci theorie přistěhování hledá kolébku ru
munsk~ho národa na Balkánském poloostrově, kdežto však oni vidí v Ru
munech sice národ smíšený, ale přece jen ze živlúv evropských, Peisker 
má za to, ba pevně věři, že Rumuni jsou potomky nějakých Turkotatarů , 

kteří teprve později zaměnili původní svůj jazyk za rumunštinu . 
U kočujícího národa, který nemá uzavřených sídel a žije s jiným 

nebo dokonce s několika usedlými národy v symbiose, nemúže prý pouhý 
jazyk b},ti rozhodným kriteriem pro původ národa, nýbrž dlužno hleděti 
i k rase, charakteru a způsobu života takového národa. Mínění toto jest 
ovšem správné, mysli-li však Dr. Peisker, že thesi svou o původu rumun
ského národa dokázal, je ve velikém omylu. 

Spisovatel vychází především od mylného předpokladu, že kočov

nými pastevci ovcí byli jen Asiaté, a sice altajského původu. S . emfasí 
praví na str. 28: An Schafnomaden a,rischer Abkunft kann nicht mebr 
geglaubt werden. Za autorův omyl dlužno také považovati mínění, jako by 
nomádní ovčáctví muselo býti spojeno s loupežným jezdeckým kočová

ním. Poněvadž v dnešní ltalii pořáde ještě se udržuje kočovné ovčáctví, 
Peisker se domnívá, že bylo tam zavedeno v 7. stol. tlupou mongolských 
Bulharů, kteří žili původně s Avary v Pannonii a pak, když se od nich trhli, 
vystěhovali se pod Alciokem (Alzekem) nejdříve k Slovincům a pak do 
Italíe. "Die altromische, in Unteritalien durch Sklaven betriebene Schaf
zu,cht (Varro, H.erum rust.libri tres 11. , 1) , dodává. hat mit dem W:·mder
hirterLtum nichts Zll schaffen. " 

Kdyby byl Peisker dúkladněji četl Varrona, byl by v něm našel jiné 
místo, kde způsobem zcela jasným, nejmenší pochybnost nepřipou~tě
jícím, se praví, že y době před Kristovým narozením (Varro žil, jak známo, 
v 1. 116-27 před Kr.) v ltalii provozován byl chov ovcí se stlídavým 
používáním pastvin letních a zimních, tedy kočovné pastevectví. Nic 
na věci nemění, že vlastníkem ovci byl bohat)' Říman, který za pastýře 
používal otroků . Attikus praví totiž Varronovi (11., 2): Longe enim et 
late in diversis locis pasci solent (greges ovium), ut multa milia absint 
saepc hibernae pastiones ab aestivis. ~ato odllovídá Vano: Ego vero scio; 
nam mihi g1'eges in Apulia hibernabant, qni in Reatinis montibus aestivabant. 



Část všeobecná. 91 

Jestliže Varronovi otroci honili panská stáda ov cí z reatských hor, tedy ze 
Samnia, až do Apulie, měl jistě Attikus pravdu, když podotkl, že zimoviště 
vzdálena bývala od letovišť často mnoho mil. Nejinak bylo tomu v Illyrii, 
klasické zemi pastevecké, o níž se rovněž zmiňuje Varro (11., 10). Ost;1ttlě 
P eisker sám (str. 33) připouští, že Illyrové byli ponejvíce pastevci ovci. 

Další vadou, a to nemalou, Peiskrovy hypotesy jest, že púvodce 
jej í nedovede přímo jmenovati žádné turkotatarské plemeno, jež by bylo 
dalo základ k rumunskému národu, a nemůže také ani přibližně určiti 
dobu, kdy by byli domnělí turkotatarští předkov"é Rumunú přímo ze zá
padního Turkestanu byli vtrhli na Balkánský poloostrov. Na str. 30 praví 
příliš neurčitě : Wann die altaischen Vorfahren der Wlachen an der unteren 
Donau erschienen sind, Hisst sich nicht bestimmen; nur das ist gewiss, dass 
es lange vor ihrer Rumfmisierung geschehen sein muss. Diesem Spr ach
wechsel selbst mu ss aber eine Zweisprachigkeit als Ďbergangsstufe 
vorausgegangen sein, und beides zusammensetzt eine ruma,nisch sprechende 
sesshajte Bevolkerung voraus, linter welcher jene Nomaden eine zur vol
ligen Rumanisierung geniigende , also lange Zeit hindurch standig ge
wintert haben. 

Právem poukazuje autor na pestré etnické složeni. všech kočovných 
. jezdeckých plemen asijských Uvá·jí zejména Skyty, Maďary a Bulhary 
(str. 24 a násl.). Etnické metamorfosy jsou prý typické pro všechny no
mády , kteří zanechávajíce doma své rodiny, přepadají cizoplemenné 
národy a zároveň se vzájemně potírají. Dlužno prý vůbec u vnitroasijských 
jízdných hord míti za to, že každé takové plemeno ve vzájemných bojích 
aspoň jednou pozbylo sV)Tch žen a dětí (str. 26). Muselo-li pak jízdné no
mádní vojsko náhle opatřiti si cizoplemenné nenomádní ženy , vznikl prý 
v rodinách jaZykový dualismus (str. 24), kter)T se udržoval jen po nějaký 
čas, nebot děti přidržely se často jazyka matčina, jemuž rozuměli i otcové. 
Po dvojjazyčnosti následovala tedy zase jednojazyčnost, a sice tím, že 
přijat byl výhradIlě cizí jazyk. 

Dvojjazyčnost hledá Peisker někdy také li Vlachů (předků ny
nějších Rumunů), ale příčinu její vidí nikoli v tom, že by kočovné ple
meno bylo přišlo o své ženy a děti a muselo si pak vyhledati ženy nové, 
cizoplemenné, nýbrž v tom, že nějaké turkotatarské plemeno kočovalo 

na Balkánském poloostrově v prostředí rumunském, že totiž bylo odka
záno na zimoviště mezi obyvatelstvem rumunského jazyka (str. 35-37). 
Jen mezi seb01~ na horských letovištích mohli turkotatarští pastevci užÍ
vab vlastního jazyka, jakmile však se svými stády odtáhli na zimu mezi 
rumunský lid, byli nuceni mluviti s ním rumunsky. Z cizí pro ně rumunštiny 
stal se časem v)'rhradn)' jejich jazyk. 

Kdo zná Weiganda, a to nejen spis jeho Die Aromunen, nýbrž i stať 
jeho o Aromunech v Diaconovichově Encyklopedii rumunské, ten ví, že 
nejlepší tento znalec aromunského života mezi jinými příčinami odnárod
ňování kočovné až dosud větve Rumunů shledává jejich dvojjazyčnost . 
Velmi mnoho Kucovlachů anebo Cincarů, jak se Aromuni u Řeků a Slo
vanů t éž nazý" ají , odnárodnilo se a bude se ještě dále odnárodňovati 
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hlavně pr"oto, že zimoviště její'ch se nalézají v pHmořských krajinách of)'ý~ 
vaných Řeky, Slovaný a Albánci. 

Na dvojjazyčnost Rumún:ů byl tedy Peislter upozorněn WeigándéJil. 
W'-eigcúid dal mu ovšem jen: podnět li vytvoření , hypotesy, jež vznikla: 
po' úvahách o jízdných nom'ádéch středoasijských, kočovném životě Vlachů 
a. odnárodnění někdejšího ' pastýřského obyvateistv'a ka'ťunské nahije. 
Pravdu má Peisker, když tvrdí (str. ll'), žé katllllská nahije na Černé' Hoře 
byla pojm:enována: po někdejších katunech (pastýřských obcích) tamního 
obyvatelstva. Mýlí se však, myslí-li, že pastýři on'ěth katunú byli Run:l'ťl.1li. 
Byli! to A1bánci, j'ak jest až podnes viděti nejen z blízké nároďnostní hta'
li.íce meZi Srby a Albánci, n§brž hlavne ze společných albánsko-černo
horských pověsti o původú někťerý'ch: plemen. (Ostatně sám Peisker 
se' o těchto' pověstech zmiňuj'e podle bádání Jiiečkova.) 

Pqnčvadž kočovné pastevectví VÍachú (Rumunů) se podobá no
rriádnhhu óvčáctvÍ turkotatarsltých plemen, a poněvadž po - nespráv
ném ovšem -- mínění Peiskrově na ovčácké nomády arijskéh'o puvodu 
neľze mysliti, musejí kočovní Vlaši býti potomky nějakých non'ládl1ich 
Turkotatarů. Nic divného to Peiskrovi není, když je přece známo, že ple
mena turkotatarská měnila své jazyky, a když ťaIté Vlaši (pastýři katunské ' 
na:hije)' na Černé Hůře se odnarodnili, stavše se časem domněle nej 
rýzejšimi Srby. 

Takovýmito asi myšlenkovými cestami dostal se Peisker k nové své, 
zase originá:lrií theorii, ori'gin:álni, ja.ko celé jeho naz!rání na mnohé zá
kladní otázkysociálniho a hospodářského' života národů. Také nová 
jeho hypotesa jest apriorní. Lehčeji byla vyslovena, nežli se dA- dokázati . 
Až příliš jasně ukazuj'e, že nevznikla empirickým bádáním: p'oto teprve 
d6datečně, po jejím konstruování, hledaj'í se pro ni důvody. 

Než sledujme Peiskra dáie! Nějací turkotatarští nomádi porumun
štili se ve svých zimovištích prostřed rumunského obyvatelstva. Peisker 
táže se, kde se to mohlo státi, a dospívá k závěru, že ve staré Dácii (l'ra
janově) h~,ti to neinohio (st .. -. 30 a násl.). Kolébka nynějších Rumunů 
stál'a podlé Peiskra na Balkánském poloostrově. Jireček d6imzuj"e sice , 
ze vfastí pranimunštiny bylo úiemí, jehož centrum se kryje celkem s kra
l'ovSťVím srbským 19. století, ale "die Ergebnisse der Sprachtop'ogTaphie 
siiid Tatsachen, die der Wirtschaftsgeschichte sind es n icht minder" , prav í 
na str. 36 Peisker. Poněvadž Jirečkovo území prarumllnštiny je hor
ským vnitrozemíín, které se za zimoviště ovčáck}Tch nomádú nehodí, 
~ a jinde~ než v zimovištích nemoill b}Tt položen základ k odnárodriěnÍ 
no:mádních Turkotatarů, - muselo rumunské prostředí, jež mělo "div na 

(turkotatarské kočovné pastýře, ležeti někde na březích Adrie (36). Na. 
< str. 36 a 37 vykládá pak Pei'sker způsobem málo srozumiteln};m, jak mohlo 
ďojíti k porumurištění turkotatarských kočovníků ... Nebudeme tu myšlenky' 
Jeho ópakovati, poněvadž hypotesa jeho právě na tomto místě ukazuj é 
nej'věťší slabiny. Předpokládá totiž, že za doby, kde kvetl institut vete'ránů 
římských, byl' rumunský jazyk již hotovou vyvinutou individualitou_ 
Zatím však, kdo má jen poněkud správnou představu o vzniku rumunštiny, 
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Vl, ze .o jazyl~u ,tomto ~emlIže b)Tti ,řeči, dokgd nepřišli SloyC!-né ~a ~aJ.
ká,~$)T pqlqostr9v, a ani .p.m~d po jich v,tržení na tento ,pqlqostrov new.qhl 
rUJ;nun?ký jazy}r r~.zem v~niknouti. Teprv wg;:1nickým spojením rOll1~.n

,$tiny, i?\ov~n,štiny a .jiných j~zykových el~ment.ů vznikl ja:zyk rum~lp.~ký. 

Te,prve: ně~dy v 6. st91. J;llOqJ.a ~e počít vyvíjeti ' rum~.nštipa ja~o .noyá 
ja~yková iI).dividuaJita, když Slovanů bylo už na Balká:n~kém p'oloostrově . 
tqli.k, že jej .celý zaplavovaii. A trvalo to zajisté a~pof1 nějaké tři ge~er<.t«?e .. 
než 4e soužití živlu romá~skéllO a slovanského vzni~la smíšenina románsko
slovanská. I kdybychom připustili, že dnešní Rumuni jsou potomky ,po
rurnunš,těných T~lr,kotataqOl, nemohla domnělťt zmčna jazyková nast~ti 
dříye .než zase po vyst~ídání aspoň tří generací.. Nedá se dúvodně .. ~.Y

~liti , že ,by předpokl4dané Pei~krem odnát:9~něni ,kočovn)'ch Turkota:tarú 
nastalo 'p~cd počátkem ·8. stol. (pře~ r. JOO). V dqbě té kočovalo~a 
Balkánsképl poloostrově jediné turkot~tarsképlemeno, Bulh8:ři. Jen Bul
haři byli by se tedy museli po~Ue Peiskra porumuIlštiti , což je VŠ;:1k vy
loučeno. Zprayujíť nás byzantští spisov<l:telé dosta.,tečně o tomto ,nomán
dím plemeni, zaloZivším mezi moesi. jsk)'mi Slovany nový stát, p.ikde vŠ~k 
se nezm.iňují o tom, že by třeba sebe ~enší část Bulharů se byla poro
m.ánštil~. Ještě méně.lze mysliti na Ayary, jichž kočoviska v té době byla 
v Pannonli, nikoli na Balkánském poloostrově, karp. zajÍžděli jen l.la 
loupež~é výpravy. 

I:fypotesu Peiskrovu musíme tedy zavrhnoJ}ti. Přesto vŠ,ak zbývá 
v pJ;'áci au,torově něco positivního. Spisovatel ,bezděky podal v rozpr<l,vě 

své .příspěvek k rozluštění otázky, jfL~ se mol}lo státi, že v rumunském .ná
r()děa jazyk:u sloučily se dva úplp.ě různé živly, románský a slovanský, 
v jeden organický celek. Dosud se v liter;:1tuře vykládalo, že rumunský 
nárqd povstal konnubiem me?i Romány a Slovany. Prvý vyslovil ~oto 
m!l1ěnÍ Sulzc::r, a d~~el se ho i ~oesler. Peisker tím, že akc;entoval dvojja
zyčnost rumunských pastýřů, dává podnět - ard nevě~omky - k novél'D:u 
vý:j{ladu splynutí románsltél:lO a slovansk~ho ~1e.IIl:e.ntu v nový celek. Jest 
nejen možno, ale i velmi pravd~podobno, žená(~dní a jazyková indivi
dua~ita ru~ullská vznikla nikoli kOIJ.n~piem, nýbrž spí$e tím, že kočovní 
,rqmápští past)7ři ~yli nuceni v zimních sv:ých sídlech uprostř~d s19v~n~ 
s!rého obyv,'ltelstva u.žÍvati slovanštiny. Ppněvadž rok co ro~ užívali d)':o
jUlo jazyka, v létě na horách své románštiny, v zimě pak v příp:lOřských 
rovi.r~.ách l?lovanštiny, vyvinul se časem ze dvoll různýcq. živlů nový jazyk 
smíšený, polorománský, poloslovan~k)', arci oplývajicí ještě jinými cizo
jazyčnými živly. 

Výklad tento zcela dobře se srovnává s míněním Jirečkovým o pů
vodní ylasti prarumu~štiny. Na území Srb~ka 19. stol. byl za panství 
římského ži vel románský rozšířen nejvíce ze všech provincií Haemskél;to 
,polqostrova. Tam mohli se .tedy udržeti i po příchodu Slovanů četní ro
~,ánšti pastýři, a to tím spíše, že Slované j,ako výpojci zaujFlli půdu př~~ni-

věji položenou (roviny a údolí). Jedni ,z ~otčených pastýřů vedli asi iiv9t 
je.n ,polokočovný a měli zimní pastvi,ska v blízkosti letní(ť,h, kdežtp druzi 
vyhleq.áv,ali zimoviště v dalekých, přímořských krajinách, osazep.)Tch hla\.,"n,ě 
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Slovany. Byly-li hory srbského vnitrozemi či pohoří pindské letovištčm 

r ománských nomádů, na styk těchto pastevců mezi sebou nemělo to žá d
ného jazykového vlivu. Veliký rozdíl co do užíváni jazyka byl však mezi 
jednotlivými zimovišti. Zdržoval-li se románský pastýř v zimě mezi Řeky, 
musel užívati řečtiny, podobně jako mezi Slovany zase slovanštiny. Poně

vadž Slované pronikli na Balkánském poloostrově až k mořskému pobřeží, 

nejen jaderskému, nýbrž i jonskému, zdržovali se románští pastýři v zimě 

hlavně mezi Slovany. Tak se vysvětluje v rumunštině románsko-slovanská 
smíšenina. 

Velikou oporou Peiskrovy hypotesy má býti slovo katun, jem už 
odpovídá tur. (spec. kirgizské) kotan. U Kalmyků vyskytuje se slovo 
to ve formě chotun. Podle Peiskra je toto slovo v rumunštině pozůstatkem, 

který si vlašští pastýři zachovali ze své původní altajské řeči (str. 47) . 
Již ve svém Rodinném nedílu (str. 127 pozn. l.) připouštěli jsme souvis
lost slov katun a chotun a nechceme ani nyní souvislosti té popírati, ph s 
to však zdá se nám příliš smělÝ'm uváděti slovo chotun na podporu hypo
tesy nijak neprokázané. 

Jednotlivými nesprávnostmi spisu Peiskrova zabývati se nehodláme . 
Uvedeme jen něco. Starinnici (na str. 8) neznamená Hausvorstande, jak 
autor překládá s otazníkem, nýbrž jsou to sedláci, kteří před dávnou dob ou 
přešli k Vlachům. Bezdůvodně odvozuje spisovatel nomádní ovčáctví 
ve Španělsku od Alánů, kteří prýr. 411 založili v dnešním Portugalsku 
říši. Jak se možno dočísti u Neumanna, Oresta Millera a Kulakovského. 
nebyli Aláni čist}"mi Turkotatary, nýbrž pod jejich jménem skr~'Vali se 
rozličné etnické elementy, nejen iránské, n)'hrž, . jak se zdá, i turecké, 
a možn.á i finské. Nebyla to tedy rasa altajského původu, jíž jediné pi-i
vlastňuje autor nomádní ovčáctvL Také není správné mínění, že kočov
nému ovčáctví oddává se národ, jen když je k tomu donucen železnou 
nutností pro povahu púdy (str. 28) . Domněnka tato vyvrácena je nejlépe 
tím, že Valaši přestali kočovati v Sedmihradsku, Uhrách .a Haliči, jakmile 
jim byla přidělena půda hodící se k orbě. 

Nebudeme také vyvraceti Peiskrovo mínění o podezřelé listině Ivana 
Rostislaviče Berladníka z r. 1134, ani o Brodnících, ani o zprávě Nikéty 
Chonského tý kající se pronásledování Andronika Komnéna r. 1164. O všech 
těchto věcech lze se dočísti v našem díle " Valaši a valašské právo v zemich 
slovanRkých a uherských" . Karel K adlec. 

Právní filosofie. 

Stammler Rudolf, Rechts- und Staatslheorien der Neuzeit. Leitsat ze zu 
Vorlesungen. Lipsko, 1917. 88 str. 

Stručná příručka Stammlerova má, jak již nadpis označuje , býti jen 
pomůckou k akademickým přednáškám. Proto omezuje se jen na povšechná 
hesla, jež živým slovem musí býti doplněna. 

V nejpovšechnějších rysech podává tu Stammler pod nadpisem " stát ní 
r~ony" učení Macchiavelliho, dále přehled utopií, učení přirozenoprávních 
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(Grotius, Hobbes, Puffendorf, Thomasius), vykládá právo, jako část přírody 
(Spinoza), toužení po bohatství a moci (Mandeville), úkol zdokonalení (Wolf), 
contrat social (Rousseau), sociální eudemonismus (Bentham, Mill), právo roz
umové (Kant, Fichte), učení historické školy právní (Savigny, Puchta), učení 
o právu silnějšího (Wieland, Kato, HaUer), theokratické pojímání práva (de 
Ma:istre, Stahl), učénÍ o svobodě (Freiheitslehre, patrně liberalismus, Smith , 
Hll.mboldt), materialistické pojímání dějin (Marx, Engels, s nimiž spoj uje 
a vyldádá učení Hegelovo), theorii anarchismu (Proudhon, Stirner), právnický 
empirismus (Montesquieu, Merkel) a hnutí volnoprávní (Magnaud) . 

.Již tato jména a hesla ukazují, že tu není ani úplného náčrtku děj in 

právní filosofie v novém věku, aní úplného systematického přehledu hlav
ních názorů na právo. K historickému přehledu chybí na Pl". učení anglic
kých přívrženců přirozeného práva (Sidney, Locke,) odlišení křesťanského 
anarchismu Tolstojova od induvidualhltického anarchismu Stirnerova, roz
lišení koUektivistického utilitarismu ]heringova od individualistického 
utilitarismu Benthamova, též zařadění učení Montesquieuova mezi empi
ristické směry a zařadění učení Hegelova do kapitoly o historickém 
materialismu vzbuzuje pochybnosti, nehledě k tomu, že moderní přívrženci 
Hegelovi (Lasson, Kohler, Berolzheimer) nejsou ani uvedeni. Že nověj
ších právněfilosofjckých směrů francouzských, anglických a italských 
(o ruských ani nemluvě) si vůbec nevšímá, není bohužel zvláštnosti jen 
t ohoto náčrtku . . 

Vysvětlení pro tuto neúplnost náčrtku Stammlerova spočívá asi v t om, 
že spisek t ento není míněn jako příručka k přednáškám o dějinách právní 
filosofie , nýbrž k přednáškám, v nichž Stammler svou vlastní filosofii právní 
vykládá. Proto největší část spisku vY"Plňnje vyvracení cizích mínění vlast
ním učením Stammlerovým, · při čemž zase více do popředí vystupují ne
dostatky dosavadních nauk u srovnání s naukou Stammlerovou, než my
šlenková spojitost jeho nauky s naukami dřívějšími. To zvláště překvapuje 
při výkladu učení Kantova a Fichteho. Rozumí se, že v zhledem na účel 
spisku také vlastního učení svého tu Stammler blíže nevykládá, tak že sotva 
si může o něm učiniti představu ten, kdo by hlavních spisů Stammlero
v ých neznal. 

Jde tu tedy spíše o jakýsi. druh syl1abu, jakých se používá na německých 
universitá.ch, než o samostatnou příručku ke studiu neb rychlé informaci, 
a jen jméno auktorovo asi dopomohlo této technické pomůcce vyučovací 
ke. knižnímu vydání. Kallab. 

Schmid Aug. , Die Gewalt als Grundlage des Rechts. Eine Betrachtung 
uber die Tatsachenblindheit der Friedenstheoretiker. (Basilej 1917, str. 
103.) . 

Vybíráme-li ze záplavy německé válečné literatury právně filosofické 
spisek Schmidův, nečiníme to pro jeho vědeckou cenu, nýbrž pro dúslednost , 
s níž v něm provedena jest myšlenka, již, jak ukazuje spis Nelsonův, mů, 

i eme ještě dnes pokládati v Německu za vládnoucí. Víra v možnost světo-
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:vél}o, míru je podle Schmida výsledke~l lllec,hanického jakéhosi myš!~ní, 

Inepři~ižejí~í~o ke ~k~te'čné~nu dění. Ve skutečnosti právo nemůže ,tr:vati 
bez ~Qci> je~t toli,ko ~vlá.štní Wrn:lOu ll,loci. Kde p~estává .moc, přestáyá také 
,právo. ,p!oto mph9~ tp býti:rnezin~rQdní ,d~h9dy, nemůže tu VŠi1,k:1?ýti :qlezi
l1~:t;odního _práva. Nep«?ť právě o,ny předpo~a~y, ~teré ve státě umožňují 
prá~ní 'P?Wěry, c;hyb,í ve styku :qtyzinárO.dll-í:qt. Právě, pOllěvadž tu je~t Ilá
rodIlí právo, nemůže tu ,býti práva mezl'Ilárodního (str. 8). 

Je_~t omylem, jako by lidé dobrovolně uznávali nějaké právo. 
Občanská ppctivost jel5t výsledkem státní moci. Stát tvo~í poctivost a 
pr~vo~ěrnost, nik<?liv pravoměrnost stát . . Ovšem neD,1psí se moc s;kutečně 
'uplatňovati. Stačí ~ožnost, aby,s,e lJPÚl.tn,ila . .stát ,ne~í pr()~u~t~m n~rqda , 
nýbrž ná:t;od jest p1;'oduktem státu. D~jiny u1-m~~jí, že z~jem v~ádnouc.~~w , 
t. j. státu, jest stálýrp. pramenem práva, a z .háj~:p.í toJ?oto prospěchu v:y
,plývá teprve stav !>ná~enlivosti a ' u~avněn?sti jed~otliY~ů. ]ednc;>tlivé:i j~ou 
sná~enliví, pokud podřízeni jsou . stejn~l!lu vládci. S~át vů'gec je~t teprve 
původcem kultury, jmenov:itě i řeči. OvšeIf1 chýe-li se stát u~~ániti 

vnitřníllo rozkladu, musí vláda vždy se st~ati, aby s n~rodem uchováva,la 
d,o 'jisté . míry sh«?du. ~oho dos!lP-p.je zvláštědemolrr~~~c){Ý-~i 'zanze~~mi. 
Blavní dovednost spočívá tu v tqm, ~initi svá opatření ti1k, ~by n~I;<?d 
věřil, že se sám ovládá. ' 

To platí i v poměru států m~zi sebpu. Mír jest jen stav vzájeml1é lu;'ozby 
mocí. Dokud lidé budou takoví, jací ve skutečnosti jsou, zů.~tap.e vá.lk~ :p.e
zbytnou složkou mezinárodních vztahů. Mezinárodní rozhodčí soudy nemají 
.smyslu, jednak, poněvadž tU: str~ny z~~oveň jsou ~oudci, jednak, poněvadž 
tu není výkonné moci. Odzbrojení' také by nám nep9s~tlo trvalého ťnÍl~u, 
naopak zvětšilo by pocit nejistoty, a vz~jemné ne'9;ůvěry mezi ' st~ty. Ani 
upuštění od annexí nebylo by zárukou m]ru, poněvadž velmi snadno by si 
je stran~ podlehnuvši. vykládala za známku slabosti vítězovy. -- Nejhórš~m 
prostředkem zabezpečení mír~ by bylo někdy dop~r~čové!-né odpírá~í po
slušnosti. Neboť národ nikdy neví, coby ~u bylo k doqru, o tom můž~ vždy 
rozhodovati jen vláda. Theorie mírové vů1?ec jsou velkým nebezpečím pro 
světový mír, poněvadž budl v jiných státech dom~ěnku o slabosti tqho 
státu~ v němž se šíří. ' . . . .,. 

Vůbec jest jen moc zárukou míru mezi národy. Utvoření spojených. 
států evropských mělo by jen ten účinek, že bychom místo státních válek 
měli války občfl.nské. Mir možno zajistiti jen soustředěním moci v jedněch 

' rukou, které by ostatním mír vnutily. Takovou mocí jest v Evropě jen Ně
meoko, poněvadž jest to jediný velký národ, který nejdéle se choval od
mítavě proti myšlence národnostní. (Str. 96.) 

Těchto několik ukázek stačí snad k prúkazu, jak pravdivé jest 
učeni Nelsonovo, že právní filosofie, jež se vzdá ideje spravedlnosti, stává 
se jen zástěrou , zakrývající nejsobečtější politi~u. KaUab. 

N.elson , Leoin.,qrd. pie ReChtswisse'(tscřtaft oh'J'?e R?cht. Kritische Be
. tr,+c4tungen l).ber q.ie Grllndlagen des , Staats--qnd V(:Hkerr~c4ts"ip.spesoI).dere 

i'tper die Lel7--r,e v 0,Q. q.er S~uv~r~it,at. (~ip~ko, 191,7. str . . 251.) 
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Positivismus, snažící se o to, aby omezil zkoumání na skutečnosti 
smysly zjistitelné, došel, jak auktor v úvodě zdůrazňuje, k psychologii bez 
duše, k přírodní vědě bez přírody a k právní vědě bez práva. Právo, jež by 
bylo závazné objektivně a nezávisle od uznání lidmi, jež by vděčilo za svou 
platnost čemusi jinému, než ohledům na sociální nebo politickou opportunitu 
nebo ctihodnému historickému vývoji, jest patrně útvarem náležejícím jen 
do metafysiky. Positivní věda nemůže se tedy zabývati takovým právem, 
nýbrž toliko právními přesvědčeními, představami, city, chtěními, nebo co 
jinak možno pokládati za právní prameny historicky zjistitelné, jež jejím 
prostředkům badacím jsou dostupné. Zda to, co za právo se pokládá a co 
jako právo platí, také objektivně jest právem, o tom rozhodovati jest právní 
věda nepříslušnou (str. 3-4). Kdežto však pro duševní život jest lhostejno, 
neuznává-li psychologie duše, pro přírodu, neuznává-li přírodní věda při

rody, vede právnický nihilismus k praktickému nihmsmu v životě ná
rodů, a jen pokud zevní právní řád se udržuje mocí zvyku nebo šťast~ou 
rovnováhou sil na jeho zničení interessovaných, nestává se tento následek 
přímo citelným, Má tedy zkoumání o základním dogmatu dnešní právní 
vědy význam nejen teoretický. Auktor omezuje se na nauku o suverenitě, 
poněvadž v ní podle jeho mínění vědecký směr jím potíraný došel nejkrajněj 

šího výrazu. 

--= St;h~to--š;;ooviska poď;ůbuje" Nelson rozboru především Jellinkovo 
odůvodňováni státního práva naukou o vůli státu, i jeho odůvodnění mezi
národního práva učením o suverenitě, dále Lisztovo učení o základIÚch 
právech v právu mezinárodním, Hubrovo učení o rovnosti států, Oppen
heimovo učení o zřízení státního společenství, historické odůvodnění re]a
tivismu u Kohlera, filosofické .odůvodnění relativismu II Radbrucha, odú
vodnění teorie moci u Kaufmanna, ignorování pojmu práva II jiných učitelú 
státního a mezinárodního práva (Anschutze, Stengela., Zitelma.nna, Heil
borna, Triepela a Nippolda), soukromoprávní nihilismus u J. Bindera, 
r estituci pojmu práva u Bara a jeho kritiku u Schoena, a končí úvahou 
o vztahu právní vědy k válce i k metafysice. 

Do rozboru učení Nelsonova se tu nemůžeme pouštěti, poněvadž by 
předpokládal rozbor oněch nauk, jimiž se zabývá. Stačí, upozorníme-li, že 
Nelson při každém učení, jež kritisuje, se snaží ukázati jeho vědeckou ne
udržitelnost, totiž, že vede k vnitřním rozporům. 

Tak zvláště Jellinkovo učení, že věda státního práva nemůže se zabývati 
tím, co má b~-ti , nýbrž jako každá věda jen tím, co jest, že pak právo tím, že 
platí, stává se čímsi, co jest, prohlašuje za "čirý odpor" (barer Widerspruch, 
str. 9). Neboť tím, že norma platí, nepřestává býti čímsi, co má býti; jen 
představa o ní jest reálným faktorem ve světě zjevů, jen o působnosti této 
představy můžeme vypovídati jako o čemsi, co jest; tvrdí-li tedy Jellinek, 
že o tom, co má býti, jest věda nemožná, vylučuje již možnosťprávní vědy 
samé. Toto zaměňováni práva s představou o právu stopuje pak Nelson 
i v ]ellinkově učení o pojmu práva. Zvlá~ť, pokud Jellinek k pojmu práva 
požaduje jeho platnost, upozorňuje, že buď tím můžeme míniti faktickou 
možnost uskutečnění, a pak _právo splývá s moci, nebo právní závaznost, 
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a pak by právo bylo definováno právem; nezbývá tedy Jellinkovi, než aby 
závazností rozuměl přesvědčení o tom, že podle normy máme žíti, tedy zase 
zaměňoval závaznost s představou o závaznosti. ' Tím však dochází k 'logic'
kému kruhu: neboť je-li přesvědčení, že něco ,jest právem, posledním pra
li1enem práva, chybí nám právě pojem práva, jenž by této definici dodal 
smyslů. V duchu ]ellinkově by smyslem této definice mohlo jen býti, že 
existuje přesvědčení o právu jako cosi objektivního, neexistuje však ob
jektivníprávo, čili. jeho nauka o právu vede k negaci práva. }ellinkova 
představa o právu jest nejen právnicky absurdní a logicky sobě odporujíCí, 
nýbrž i sociologicky chybná. Neboť při jeho nazírání na právo by platným 
právem bylo vždy jen to, jež odpovídá přesvědčení průměru národa, vlád
noucí právní přesvědčení by bylo kriterjem práva, což neodpovídá skuteč

nosti nejen ve státech nedemokratických, nýbrž i v demokracii, poněvadž. 
i tam právo nevyplývá z právního přesvědčení, nýbrž ze zájmů většiny .. 
" Vnitřní odpor mezi právem jako čímsi, co má býti, a právní vědou, 

jež jen tím, co jest, se zabývati smí, jeví se i v Jellinkově učení o relativnosti 
positivního práva a normativní síle skutečnosti, v jeho t. zv. metajuristic
kém problému, v nauce o ospravedlnění státu i o účelu státu. Na celé 'řadě 
citátů ukazuje Nelson, jak Jellinek není s to, aby vysvětlil faktickým sta
vem právo jako cosi, co má býti, a do jakých odporú se tím zapléhí . 
Jmenovitě ukazuje, že na základě teorie, jež hledá poslední odůvodněn í 

práva v nadřízené vůli státu, jest státní právo pojmem sobě odporujícím, že 
tato teorie připouští jen neomezený absolutismus (str. 44). Jellinek tomuto 
dusledku uniká učením o autonomii státu, učením, že sice pro poddaného 
jest cizí vúle základem závazku právního, pro stát však vůle vlastní. Pře

hliží, že popíráme-li s ním schopnost poznati objektivně právo, můžeme vždy 
dojíti jen k poznatku, že lidé cizí nebo vlastní vůlí se řídí, nikoliv však, že 
by tu byl právní závázek k tomu, abychom se jimi řídili (str. 51). Že nějaká. 
skutečnost zakládá právo, můžeme tvrditi jen, předpokládáme-li právo, jež 
by skutečnosti tuto sílu propůjčovalo. Hlavní chyba Jellinkova ' spočívá 
v tom, že skutečnost pravotvornou, jež má smysl jen za vlády prava, čini 
posledním pramenem práva. Důsledkem toho pak může tvrditi, i že vůle 

jest pramenem práva (u státu) i že jim není (u poddaného), i že vlastní 
vůle může zavazovati, i že nemůže. 

Nejhlubším pramenem těchto nesrovnalostí nauky ]ellinkovy jest 
záměna noetické úlohy vysvětlení právních poznatků s kritickou úlohou 
redukce právních soudů na přímé právnické poznatky (str. 55). Neboť 

právní poznatky lze vždy vyvozovati jen z právních poznatků. Z pouhého 
poznání skutečností nebo dokonce z pouhé logiky nelze nikdy vyvozovati 
právních poznatků. Právní poznání jest praktickým poznáním, prakťické 
poznání však nelze nikdy z teoretického vyvoditi. Problém pramene po
znání práva jest tedy problémem kritiky praktické moudrosti '(str. 54) . 

Je-li Jellinkova nauka o státním právu plná odporů, nemá ani jeho nauka 
o mezinárodnítI\právu, již Jellinek buduje na této nauce, pevného podkladu. 
Již jeho vyvozování mezinárodního práva z pojmu suverenity jest chybné. 
Neboť z pojmu lze vždy jen pojmy vyvoditi, právní pravidla však ~ie zase 
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jen právními pravidly odůvodniti. Suverenita jest právo zavazovati se 
jen vlastní vůlí. Jellinek neklade si ani otázku, zda takové právo skutečně 
tu jest, nýbrž béře hned tuto pojmovou konstrukci za základ svého mezi
národního práva. Jeho pojem suverenity je však zcela libovolným dog
matem (str. 59) . Suverenita v tomto smyslu by odporovala v'ůbee každému 
mezinárodnímu právu. Neboť ji ž . první zásada mezinárodního práva pódle 
JeIlinka, zásada rovnosti států, odporuje jeho pojmu suverenity, nebo(tát o 
jako každá jiná zásada mezinárodního práva klade již vůli státu určité meze, 
ruši tedy jeho suverenih~. Nejen závazek vstoupiti s jinýmI státy do smhiv
niho poměru, nýbrž i závazek dodržeti smlouvu' uzavřenou odporuje pojmu 
suverenity. jellinek také neváhá učiti, žé v mezinárodním právu povinnost 
dodržovati smlouvy ustupuje v zápase s nejvyššími zájmy suverenních států 
do pozadí, kdežto státoprávní svazek nemůže býti vúJí účastníků právně 
rozvázán. Tento odpor při posuzování státoprávních poměrů a poměrů 
práva mezinárodního bije tak do očí, že s těží kdo se bude o tom klamati', 
že tu máme před sebou pokus jen špatně zahalený učiniti nauku o právu 
mezinárodním služkou politiky práva nedbajicí (str. 62). Zase tu Jellinka 
sv-ádi, že cosi z toho, co jest, totiž účel práva, udržeti stát, činí kriteriem 
práva. Jen tak může učiti, že nižší povinnost, dodržovati smlouv y, musí 
ustoupiti nejvyšší povinnosti, povinnosti k sebezachovánf. Patrně tu za
měňuje Jellinek právo se zájmem. Může býti zájmem státu, aby porušil 
právo, ale právo k porušení práva je logický odpor, jemuž ani mezinárodní 
právo nemůže se vyhnouti. Ale ani tolik nechce Nelson připustiti, že 'by 
zachování státu bylo vyšším zájmem, jemuž vše by musilo ustoupit i. 
, ,Jest předpokladem ničím neodůvodněným a prokazatelně chybným, jako 
by další trvání státu bylo pro jeho členy nutnou podmínkou ukojení jejich 
zájmů. Přestane-li stát ve své samostatné existenci trvati, znamená to pro 
jeho členy o sobě jen změnu ve správě. Nepřihlížeme-li tedy k těm, ' kteří 

následkem svého vladařského ' postavení ve státě mají zájem na jeho dalším 
trvání, jest možno, ale není nutno, že takovouto změnou správy se přivodí 

porucha zájmů jednotlivců nebo dokonce jejich nejvyšších zájmů. Přestaňme 
již konečně dávati se másti klamnými a kroucenými cestičkami, jimiž 
jen sofistika zakrývající politické sobectví hanobí jméno mezinárodního 
práva" (str. 66). 

Tak také }ellinkova nauka o mezinárodním právu spočívá výhradně 
na směsování politick}rch úvah s právními. Jmenovitě jeho zásada, že stát, 
jenž státoprávně má nejvyšší moc, jest důsledkem toho podle mezinárodního 
práva nezávislý, jest vylouděna tím, že politický důsledek se vydává za 
právní zásadu. Tím však anarchie v mezinárodním právu se prohlašuje 
jeho principem. Neudržitelnost JeIlinkova pojmu státu jest ostatně nej
patrnější v jeho nauce o svazCÍch států. Neboť jest pouhou hrou se slovy, 
přisuzuje-li tu Jellinek povahu států útvarům, jež nejsou suverenní. Po~a
duje-li tedy za základ mezinárodního práva suverenitu, jest to jen tím možno, 
že empirickou skutečnost nynější anarchie v mezinárodním právu činí lo-
gickou nutnosti (str. 74). ' . 

" Učení J ellinkovo tedy nepovznáší se ani v mezinárodním právu nad 
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sofistiku právo zkrucující, jako jeho státní právo. Náhodné skutečnosti 
ze zkušenosti čerpané, z nichž právně ničeho nelze usuzovati, vydávají se 
pomoci libovolných nomimUních definici za logické nutnosti, a pak se vydá
váním těchto domnělýc.h logic.kých nutností za právnické dosahuje zdán
livého rozřešení právnick)rch otázek. V:}Tsledek této metody nemůže popříti 
známek svého původu. Poněvadž konec konců má spočívati na zkušenosti, 
nemůže také o práyu více obsahovati, než co lze ze skutečnosti čerpati. Zku
šenost nás však nepoučuje o tom, čeho právo žádá, nýbrž co síla zmůže. 
Vyhradí-li se tedy zkušenosti poslední rozhodování o právních otázkách, 
dospívá se všude k právu silnějšího. Ničím jiným však není "normativní 
síla skutečnosti" stane-li se principem státního práva, ani "suverenita", 
povznáší-li se za princip práva mezinárodního" (str. 76). 

Podobně posuzuje Nelson také Lisztovo učen~ o základních právech 
mezinárodních, totiž rovnoprávnost států, rovnost hlasovacího práva a poža
davek jednohlasnosti usnesení, i zása.du ne intervence. Všude upozorňuje, 
že skutečnost nějaká, tedy také projev vůle státu může míti právní účinky, 
jen předpokládáme-li nějakou prá.vní normu, a že z pojmu mezinárodního 
společenství (poněvadž jest to právě pojem a nikoliv norma), nelze vyvo
zovati žádri)Tch právních pravidel. Zvláště pak staví se proti Lisztovu 
učení o právním přesvědčení jako prameni m~zinárodního práva. Je-Ij 
nějaké mezinárodní právo a nejen faktum subjektivních přesvědčení práv
ních, musí též býti nezávislé na jakémkoliv právním přesvědčení (str. 86). 
"Věta: Jen právní přesvědčení může tvořiti právo, nemá. vůbec smyslu. Spo
čívá v popření objektivního, t. j. na právním přesvědčení nezávislého práva 
a tvrdí současně, že cosi určitého, totiž to, co odpovídá právnímu přesvědčení, 
jest právem" (str. 87). Dúslcdkem popření objektivní povahy mezinárod
ního práva jest učení o společenském principu, na němž spočívá společenství 
mezinárodního práva. Jest to jen jiný výraz pro dogma o suverenitě: Ne
existuje právo, jež by vůli státu bylo nadřízeno. Tvrzení, že společenRtvÍ 
mezinárodního práva jest utvořeno nezávislými státy, které daleko od sebe 
odmítají uznání nějaké vládčí vůle sobě nadřaděné, jest snad správným po
pisem nynějšího stavu, jako mezinárodní právní zásada jest to však bUĎ pouhá 
nominální definice , mající jen terminologický význam, nebo tvrzení naprosto 
nesprávné, jež jest ve vnitřním odporu se společenskou povahou společenství 
států (str. 89). Panství vlastní libovůle jest stejně vzdáleno panství práva, 
jako panství libovůle cizÍ. Buď vládne libovůle, nebo právo. Panství cizí 
libovůle jest despotismus, panství vlastní libovůle anarchie. Vláda mezi
národního práva jest stejně vzdálena od despocie, jako od anarchie států. Vy
žaduje podřízení vlastní vůle nikoliv pod cizí vůli, nýbrž pod právo. Vláda 
práva může však jen pak býti uchráněna od náhody, nepřenechá-li se právnimu 
názoru nebo dobré vÍl1i jednotlivého státu, miní-li se jí podříditi (str. 90). 
Kdyby se tedy zamítnutí mínění, že právo není jen tam, kde podléháme cizí 
vůli, vedlo k uznání suverenity států jako zásady mezinárodního práva, zna
menalo by vlastně popření mezinárodního práva. Tomu nelze se vyhnouti 
tím, že poukazujeme s Lisztem na škody, jež by utrpěl stát, jenž by smluv 
nedodržel. Neboť to jest poznatek politický a nikoliv právní (str. 95). 
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Také Huber jednaje o otázce rovnosti státú nechává vlastní právnickou 
otázku zcela stranou, a zabývá se organisačně technickými problémy způsobu 
mezinárodního jednání, a nadouvaje tyto otázky v domněle základní otázky 
právní, dospívá nakonec k otázkám etiketním (str. 97). Nelson zvláště tu 
zdůrazňuje, že tytéž důvody, jež Huber uvádí proti možnosti přehlasování 
státu, platí také proti vázanosti státu na usnesení, k němuž přivobly, tak že 
ani jednomyslná usnesení by neměla smyslu. Neboť není-li tu moci, jež by 
stát pohnula k tomu, aby se podřídil usnesení většiny, není tu stejně moci, jež 
by jej nutila, aby při usnesení, k němuž přivolil, setrval. Rovné zastoupení 
států ostatně neposkytuje, jak Huber míní, všem stejné ochrany. Jediriá 
účinná ochrana malých států, aby se ve společenství států uchránily před 
znásilněním velmocí rozhodujících, jest mravní moc veřejného mínění. Jak 
ve státním, tak v mezinárodním právu není zase politick)'ch, nýbrž jsou jen 
mravní záruky prorespektová'ní práv jednotlivcových držiteli mocí (str. 105). 

Na ::ákladě zásady suverenity a representativní rovnosti států snaží 
se vybudovati zřízení společenství stáhl Oppenheim. Také Oppenheimovi 
však brá.ní " slovní fetišismus" (str. 111), jenž nedovede se pi"enésti přes dogma 
o suverenitě, aby uznal nutnost ústřední moci ve státním společenství a pfe-

r měnu dnešního anarchistického společenství států ve svazek stáhl. Také 
zásada representativní rovnosti stáHl bľání Oppenheimovi, aby uznal závaz
nost jiu)'ch, než jednomyslných usnesení, požadavek, kter~T podle mínění 

Nelsonova znemcžňuje skutečné mezinárodní právo. 
Jako na.uka 'o mezinárodním právu, tak i právní filosofie v poslední 

době podrývá víru v objektivní právo. Nelson uvádí Kohlera jako příklad 
histo rického relativismu, Hadbrucha, jako representanta relativismu filoso
fického. Kohlerův dúkaz relativnosti práva vyvrací námitkou, :že Kohler si 
neuvědomuje rozdílu mezi dvojím smyslem slova "platnost," jež jednou zna
men~ nárok na závaznost, jejž přisuzujeme positivnímu právu, jednou tuto 
závaznost samu. Z rúznosti positivního práva by mohl vyvozovati nemož
nost objektivního práva jen ten, kdo by předpokládal, že vůbec positivní 
právo nemá nároku na závaznost (str. 120). 

Zvlášť obšírně vyvrací Nelson filosofický relatÍ'vismus Radbruchův 
a Kaufmannovu teorii moci. Ukazuje, jak obojí tato nauka vychází z chyb
ného předpokladu, jako by právo bylo možno vysvětliti účelem, kdežto podle 
jeho mínění právo modifikuje jednotlivé účely lidské. Obšírným rozborem 
ukazuje zvláště, ze uČení Kaufmannovo, ja.ko by ideálEm společenstvÍ lid
ského byla vítězná válka, stát pak jako soustředění moci byl nejv yšším cilem 

. rozhodným pro právo, vede k vnitř'ním Odporům, jest pouhým popřením práva. 
Ukázav pak, že i 11 jin~Tch učitelú veřejného a mezinárcdniho práva 

mizí právo pod rukama, poněvadž vždy do jeho pojmu vnášejí cosi z fak
tického stavu, a buď (Anschiltz) úvahy o mezích státní moci z právní vědy 
vylučují, nebo (Stel1gel) pod záminkou suverenity vylučuji. možnost právniho 
společenství států, nebo (Zitelmann a Heilborn) v. právu yidí jen ccsi vynu
titelného či o uznáni, jež odvoláno býti může, se opírajícího, pozastavuje se 
II Triepelova učení o obecné vůli, jemuž vytýká, že nevysvětluje, proč ·se 
máme takovou vůli říditi, nedostatek, který ani Nippold neodstranil svým 
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učením o solidaritě států, poněvadž právo se uplatňuje právě v případech. kde 
takové solidality nenL Tento právnický nihmsmus vniká učením Binderovým 
e ručení jako základu obligace i do soukromého práva. 

Jediný Ludwig von Bar učinil pokus vybudovati mezinárodn.í právo na 
pojmu práva, jež by nespočívalo na vůli nebo jiném faktickém základě, nýbrž 
na "phrozeném právu", jež rozum čerpá z povahy věci. či. jak Nelson jej 
interpretuje, na principu spravedlnosti. Proti němu Schoen marně se namáhá, 
aby obhájil teorii vůle. 

Ostře shrnuje Nelson svou kritiku těchto rúzných učení ve větu, že mu šlo 
o to, "aby prokázal podvod, jehož se dopouštějí právnické nauky, činí -li na 
místě právního pojmu, jehož se vzdaly, politické surrogáty jakéhokoliv druhu 
základem dialektiky usurpující jméno pr:í.vní vědy" (str. 229). "Tak zvaná 
právní věda, daleka toho, aby vědecky zabezpečovala právo, změnila se ve 
frivolní um~ní advokátské, jež předstírajíc domnělé zásady právní se všemi 
prostředky brání přivoditi právní poměry tím, ze 5taví proti právu samélnu 
nejvyšší autoritn, jež vycházeti může jen od posvátnosti práva" (str. 229). 
"Pokud ti, jejichž nejvyšším povoláním by bylo, aby púsobili k zabezpečení 
práva, a jimž svěřena jest vznešená úloha, aby upevňovali právní vědomíve 
veřejném životě a dopomáhali mu k vítězství nad zbožňováním moci, se 
odcizuji tak své povinnosti, že v závratném tanci kolem zlatého telete suvere
nity sami v pra~h klesají před touto modlou, nemáme důvodu, abychom pátrali 
po zlém duchu ve skrytě vládnoucím, na něj ž bychom svalili zodpovědnost 
za to, že nastalo to, co by bylO mohlo odvrátiti jen dostatečně vyvinuté právní 
vědomí" . Tak charakterisuje Nelson vztah mezi nynějším stavem právní vědy 
a světovou válkou. Hlubším pramenem tohoto zhoubného směru myšlení jest 
mu "despotická vláda, s níž Hegelova filosofie tak dlouho držela při zem! 
každé hnutí kritického myšlení. Tato filosofie , jež slonžila státnímu abso
lutismu dusícímu každý liberální směr myšlení, musila býti vítanou všemi, 
kteří rádi používali zdánlivé vědy, aby vystupovali jako obhájci institucí 
nynějšími mocenskými poměry posvěcen}"ch, a kteří nemohli nalézti vhod
něj šího prostředku, aby drželi při zemi všechny snahy skutečné vědy, jejíž 
úspěchy by ohrožovaly další trvání těchto institucí" (str. 232). Proti tomuto 
" servilnímu zpúsobu myšlení" marně vystupovali nejen následovníci Kantovi, 
nýbrž i Frick~r (proti Bergbohmovi), Schlief a von Bar. Jen upřímným ná
vratem k právnímu pojmu a tím k poctivé metafysice práva a to znamená 
Jr právní. vědě zbudované na obnovené kritice praktické moudrosti, možno 
doufati, že vymýtíme z vědy ony nečisté duchy, kteří se zmocnili dnešní juris
p'ruden~e, a tím právní vědu zase navrátíme na dráhy vědecky zdravé a zá
roveň pro nejvyšší praktické dle života plodné" (str. 236). 

Spis Nelsonův je jistě symptomatický pro německou právní vědu 
v r . 1917. Jest jen litovati, že auktor se omezil na. negativní stránku problému 
a aspoň nenaznačil směr, kterým obnovená kritika praktické moudrosti by 
měla hledati onen základní pojem práva, bez něhož, jak správně dokazuje, 
není skutečna právní věda myslitelná. Kallab. 
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Řimské práVO. 

Ebrard, Die Digestenfragmente ad lormulam hypothecariam und die 
Hypotheka,rezeption. Lipská juristo inaug. dissertace. Lipsko 1917. 

Podruhé již řeší se z kruhu lipsk)'ch žáků Mitteisových otázka římské 
hypotheky. Opět nejde tu v prvé řadě . o vylíčení historie onoho případu 
zástavního práva, které povstává z pouhé smlouvy a které na rozdíl od 
zástavy n~ční budeme nazývati zástavou smluvní. Těžiskem knihy je 
problém terminologický': kdy se stalo obvyklým v římských pramenech 
a v římské pravovědě označovati tuto smluvní zástavu řeckým slovem 
hypotheca. Prvním pokusem o řešení této otázky byla kniha Švéda M . 
Fehra , Beitrage zur Lehre vom romischen pfandrecht in der klassischen 
Zeit, Upsala 1910, rovněž žáka Mitteisova. Na Fehrovy otázky a odpovědi 
navazuje nyní Ebrard, a je tedy nutno nejprve s nimi se seznámiti. 

Fehrova otázka zní: je termín "hypotheca" klasickf? Řešení je 
takové: Slovo hypotheca nevyskytuje se ,ani v neprávnické literatuře římské 
od Augusta do Diokleciana, ani v pramenech klasického práva římského, 
přímo nás došlých. Zvláště nápadné je to v Paulových Sentencích, pochá
zejících z doby, kdy klasické právo zástavní bylo plně vyvinuto. Běž

nými klasickými terminy jsou pignus a fiducia .. V pramenech poklasických 
fiducia mizí a objevuje se hypotheca, jež již před Justiniánem se zdá býti 
u právníků recipována; pignus se tu omezuje na zástavu ruční, hypotheca 
.značí zástavu smluvní. S tím s,)uhlasí i justiniánské konstituce. 

Obra.z ten je zkalen Justiniánovou kompilací. V Institucích pl"ichází 
hypot heca na 7 místech, z toho je pět míst dodatky justiniánsk)Tmi. V Di
gest~ch vyskytá se hypotheca u každébo klasického juristy, zastoupeného 
více než 15 fragmenty z oboru práva zástavního, a to poměrně nejčastěji 
u Papiniána, nejřidčeji u Pomponia a Paula. Před Juliánem chybí vůbec, 
ale z těchto staršich právníků je pro právo zásta vni velmi málo excerpováno. 
Po Juliánovi vyskytá se v~ak u klasických právníků stejnoměrně, a to -
a ž na dvě výjimky (Gajovy a Marciánovy libri ad formu lam hypotheca
riam) - v celku vzácně, ač bychom čekali, že u mladších juristů bude 
častější než u starších. V klasick)Tch konstitucích v Codexu zachovaných 
je dokonce v mladších vzácnější než ve starších. V zmíněných spisech 
Gajově a Marciánově pEchází slovo hypotheca třikrát častěji, než jinak 
v celých Digestech - ač i tito dva juristé se drží v ostatních svých spisech 
ryze řimské terminologie. , 

H istoricky nelze tyto zjevy vysvětliti. Zaráží také titul spisu Galova 
a Marciánova "ad formulam hypothecariam", neboť s největší pravděpodob
ností ve formuli žaloby hypothekární slovo "hypotheca" nepřicházelo, 
a formule ta tedy se nemohla nazývati "hypothecaria". Mimo to nebylo 
ani pro novou terminologii důvodu, neboť dosavadní terminologie . dosta

·čovala k rozlišení zástavy ruční a smluvní a nová terminologie nebyla 
zlepšením dosavadní. Po jistém kolísání ustálil se totiž v pozdější době 
klasic~é pro zástavu ruční termín pignori dare, pro zástavu smluvní pignori 
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Qbligare (pignori accipere nenabylo nikdy určitého smyslu). Naproti tOlllu 
právě Marcián, který dle svého spisu ad formulam hypothecariam by se 
spolu s Gajem mohl zdáti tvůrcem nové terminologie, praví (D. 20, 1, 5, I): 
inter pignus autem et hypothecam tantum nominis sonus differt. Nepo
skytovala tedy hypotheca Marciánovi možnosti zvláštního termínu pro 
zástavu smluvní. 

Tyto skutečnosti a úvahy vedly Fehra na cestu, která i jinde v po
dobných rozpacich ukazovala k cíli. Slovo "hypotheca" je interpolací. 
Probíraje jednotlivé fragmenty s hypothekou kriticky došel Fehr výsledku, 
že v celé řadě míst v Digestech a v klasických konstitucích Kodexu při
chází slovo hypotheca v dodatcich zřejmě justiniánských. Téměř všechna 
místa s hypothekou - mimo některá II Gaja a Marciána - jsou skoro 
určitě interpolována. O fragmentech Gajových a Marciánových nelze to 
veskrz říci - snad slovo hypotheca ojediněle již v době Marciánově vystu
povalo, jistě však právě oba spisy Gajovy a Marciánovy ad formulam 
hypethecariam přepracovali kompilatoři s hlediska nové terminologie .. 
I titul těchto spisů je interpolován. 

V přičině stáří zástavy smluvní nesouhlasí Fehr s panujícím mí
něním, že by pocházela z doby před Ciceronem, neboť nelze tak vysvětliti 
kólisání terminologie, objevující se v pramenech v době po Juliánovi, tedy 
několik století po vzniku institutu toho. Fehr se kloní k pozdnímu vzniku 
smluvní zástavy, rozhodně by jí nekladl do doby před Juliánem. Zástava 
smluvní jeví se pak jen rozšířenim pojmu pignus. 

S Fehrovým míněním o justiniánském původu terminu hypotheca 
vyslovil rozhodný souhlas Mitteis v Sav. Z. 31, str. 489 (1910). Proti Fehrovi 
vystoupil však Manigk, atojiž 1912 kritikou jeho spisu v Berl. Phil. Woch., 
zvláště pak důkladně 1914 v Pauly-Wissova Real-Encyklop. 17, 343 až 
412. Zatím již 1912 také El'man ozval se proti Fehrovi článkem "Plgnus 
hypothecare" v Mélanges Girard 1, 419-455. 

Manigk obrací se zejména proti tomu, že by u Justiniána byla patrna 
tendence interpolovati slovo "hypotheca". Opak plyne již z toho, že hy
potheca není Justiniánovi specielním termínem pro zástavu smluvní, nýbrž 
termínem pro zástavní právo vůbec (cf. C. 8, 21, 2 z. r. 530: "duplum 
genus hypothecarum", t. j. ze smlouvy a soudcovské). Kdyby tu byla taková 
tendence intorpolační, nebylo by zústalo v textech dokázaně interpolova
ných slovo "pignus" (cf. tito D. 43, 32), nebyli by dokonce kompilátoři 
sami slovo to interpolovali (D. 13, 7, 18,3; 21, 2, 65 a j.) a nebyli by také 
opomenuli v rubrikách ke C. 8, 13-8, 34 připojiti ke slovu pignus termín 
hypotheca. Manigk pokládá proto hypotheku za slovo klasické. Termin 
ten ustálil se dle něho pro římskou smluvní zástavu v obchodě východních 
provincií říše římské, jak tomu nasvědčují zvláště responsa Scaevolova, 
a odtud pronikl již do klasické literatury právní. Ph tom lze pozorovati, 
že starší juristé mívají nového termínu logicky přísněji ve smyslu Ulpiánovy 
definice (D. 13, 7, 9, 2: proprie pignus dicimus, quod ad creditorem transit, 
hypothecam, cum non transit nec possessio ad creditorem), kdežto od konce 
doby klasické, zejména u Marciána (cf. D. 20, 1, 15, 1 výše cit.) a pak u Ju-
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stiniána proniká zase původní římské pojetí materielní jednoty zástavy 
ruční a smluvni, na níž ničeho nemění různý zpt'lsob zřízení zástavy. }cd ~ 

notlivé autory klasické dhlžno posuzovati v otázce naší individuelně, není 
tu rovnoměrnosti v užíváni termínu hypotbeca, jak tvrdí Fehr. Dokonce 
pak nebyl interpolován titul Gajových a Marciánových bbri ad formulam 
hypothecariam; }ustinián neměl příčiny měniti tituly knih klasických, 
šlo mn jen o nová pravidla právni. 

Podobně popírá jakoukoli tendenci interpolační u }ustiniána 'Ermal' . 
Poukazuje zejména k tomu, že i u Marciána zůstalo často pignus, jež se tu 
srovnává s hypothekou; mimo to právě v 20. knize Digest ("Antipapinián" ) 
v místech Papiniánových je slovo hypotheca řídkó, což by ~ kdyby tu byla 
tendence interpolační - při významu, jejž Justinián v c. Omnem § 4 
právě fragmentům z Papiniána přikládá, nebylo možné. Termín hypotheca 
vysvětluje pak Erman tak, že značí řeckou zástavu, jež se v responsech 
a ve spisech ad formulam hypothecariam posuzuje dle římského jus gentium. 
Libri singulares od formu]am hypothecariam byly prý právě určeny řecké

obci čtenářské. 

Tato hypothesa Ermanova nedošla uznáni, nelze z pramenů dokázati , 
že by kteříkoliv juristé klasičtí měli při hypothece na mysli ústav práva 
í-eckého. Na závažné námitky Manigkovy a Ermanovy proti interpo
laGní tendenci Justiniánově navazuje však Ebra,rd ve svém nahoře ozná.
meném spise a buduje na nich svůj nový výklad. 

V úvodě (str. 1-27) poukazuje Ebrard k v)'znamu Gajova a Mar
ciánova komentáře k actio hypothecaria pro vývoj římského práva zástav
ního, zavrhuje názor Ferriniho, jakoby byl Marcián psal pro řecké obe
censtvo, a zabývá se pak stručně otázkou stáří smluvní zástavy, již proti 
Fehrovi klade do doby dalek{) dřívější. Nejpozději během 1. stol. před Kr. 
byla římská smluvní zástava prakticky dotvořena a. následující rozkvět 
římské jurisprudeuce sjednotil pojmově zástavní právo v málo základ
ních typů. Systém římského práva hypothekárního je tedy dílem řím
ského ducha, a dle toho by se dalo očekávati, že i jeho terminologie má 
národní ráz římský, prostý všeho vlivu 'řeckého . Proto se termín hypotheca 
musil státi předmětem snah kritických. Dřívější nauka usuzovala ukva
peně z tohoto , termínu a z některých jiných (antichresis, hyperocha) na 
řecký původ těchto institutů. Fehr postupoval kriticky a vyslovil se pro 
interpolaci. Důkaz jeho však ztroskotal hlavně na většině fragmentú 

, z Gajovya Marciánovy monografie, s nimiž se proto chce sp. obzvláště za
bývati. I{ tomu cí~i vychází z justiniánských pramenů zástavního práva 
(str. 28-43). 

Hlavní snahou Justiniánovou při úpravě zástavního práva bylo 
korrigovati generálními hypothékami vadu, plynoucí z nezřejmosti zastavení. 
Jinak však zůstal }ustinián na půdě svých předchůdců" a na starších 
vzorech závisí také terminologie justiniánského práva zástavního. Manigk 
tvrdí sice, že Justiniánovi je bližší terminologie klasická než řecká, ba 
naopak, že }ustinian se spíše slovu hypotheca vyhýbal a nahražoval ho. 
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n ovotvary, takže pa.trně nemohl hypothéku interpolovat. Ebrard však 
proti tomu podtrhává zálibu Justiniánovu v řecké terminologii, jež se 
vyv,inula dle něho v poklasické době v obchodních zvyklostech hellenru
stické poloviny říše, ,a připouští jen, že Justinián tam, kde se opírá o staré 
texty, užívá terminologie římské, z čeho,ž , soudí, že v těch klasick)rch 
vzorech Justiniánových patrně řeckých termínů nebylo. Ale ovšem by byl 
J ustinián v těchto případech terminologie římské nepoužjl, kdyby byl 
tvůrcem terminologie nové. Justinián spíše tedy vyrovnával mezi obojím 
a vytvořil tak možnost užívati řeckých a římských termínů promiscue, 
s tou jedinou výjimkou, že pignus vedle označení všeobecného má i svúj 
zvláštní význam zástavy ruční, pro niž termínu hypotheca užíti nelze. 
Vedle hypotheky, značící z pravidla buď zastavení vůbec, nebo zastavení 
generelní, byl tedy kompilatorům i termín pignus vítan)rm a není tu proto 
t endence interpolovati hypothéku. Tautologicky ve smyslu všeobecném 
u žívá Justinián také spojení pignus vel hypotheca. Jsou však i místa, 
kde toto spojeni značí zástavu ruční a smluvní, kde tedy hypotheca má 
svůj původní řecký význam. Tak výslovně I. 4, 6, 7, kde se vracejí obě 
výše citované osobě odporující definice Marciánova (D. 20, 1, 5, 1) a Ul
piánova (D. 13, 7, 9, 2) . 

Na místo toto navazuje spisovatel úvahu kritickou o novém ukaza
teli interpolací poklasických (předjustiniánských, k pojmu srv. Sborník, 
14, 381). Z C. Tanta § II usuzuje sp., že při pořizováni Institucí nebyla 
vzata za základ D.igesta, nýbrž čerpáno vždy z původních rukopisů excer
p ovaných spisů . Tomu nasvědčují i četné odchylky míst, v Institucích 
a D.igestech p 3.ralelních, jež, nejsouce věcně důležity, přece jen formálně 
j sou tak významné, že je nelze vysvětliti jalro rukopisné divergence (se. 
justiniánské). Z toho lze dokonce souditi, že skladatelé Insbtucí měli zcela 
jiné rukopisy než skladatelé Digest. Jsou-li pak taková paralelní místa 
témp.ř do slova shodná, zavírá sp., že je Tribonián převzal beze změny 
ze starší předlohy a vylučuje závěr, že by byla Triboniánem přepracována . 

Důsledně soudí sp., že obě vÝš e zmíněné definice hypotheky nepocházej í 
od Justiniána, nýbrž stály již v rukopisech klasiků, jež Tribonián měl 
v rukou. Tím však není řečeno, že by byly klasické, neboť zb)Tvá ještě třetí 
m ožnost,že se dostaly do spisů klasických během čtvrtého a pátého sto
letí. Takový postup pokládá sp. za poměrně spolehlivý prostředek k vy
pátrání předjustiniánských interpolací. Závěr ten je však poněkud ukva
pený. I kdybychom přiznali správnost thesi, z níž sp. vychází, opíraje se 
o C. Tanta , n elze před jen .paralelám spisovatelem míněným přikládati 
takového významu, jako bychom tu měli před sebou originály, které měli 
kompilatoři v rukou (tedy eventuelně originály 4. nebo 5. století) . Pode
zíráme-li některý fragment v D.igestech z interpolace, mluví domn~nka 
v ždy pro změnu kompilátorsko.u, a je-li tu paralela v Institucích, nic nám 
nezaručuje , že instituce nebyly ,přeci jen teprve kompilátory formulovany 
(Ue Digest. Vždyf měly přece tvořiti s Digesty jednotný celek! . A, není 
možno, že takové školské výklady, jako I. 4, 6, 7, napsal kompilátor z hlavy? 
Tím nemá býti. řečeno, že by výsledek spisovatelovy úvahy byl nesprávný, 
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~<::n methoda tu není dosti bezpečná. V otázce předjustiniánských inter
polací o spolehlivá kriteria bude asi i na dále nouze. 

Sp. tu tedy spíše jen naznačuje myšlenku, kterou jest veden. Za jisté 
lze s nim nyní pokládati, že tu není u Justiniána energické tendence inter
polovati hypotheku jako nový termín. Vnucuje se tedy otázka, je-li to 
snad termín klasický. I obrací se sp. v dalším odstavci (str. 44-74) k pra
menúm doby klasické, a to nejprve s vyloučením fragmentů ad formulam 
hypothecariam. 

Tyto klasické texty s řeckou terminologií patří téměř v~rlučně k lite
ratuře responsové, anebo to jsou reskripty. Omylem by však bylo domní
vati se, že tu řeck'i terminologie jde na účet konsulentů, neboť klasikové 
posuzují právní poměry výlučně s hlediska římského a nebéřou zřetele 

na terminologii stran (cf. D. 17, 1, 60, 4; 20. 1, 34, 1). Nicméně plyne již 
z všeobecné úvahy, že tu je řecká terminologie původu neklasického. 
V responsech i reskriptech jde totiž vždy o konkrétní případy a tedy buď 
o zástavu ruční nebo o zástavu smluvní, ne však o obojí. Termín hypothec.a 
by se tu byl hodil jen, kdyby jím bylo lze odlišiti smluvní zástavu od ručni. 
Ale v největším počtu míst neni věcného rozdílu mezi pignus a hypotheca, 
nýbrž užívá se obou výrazů synonymně. Naopak v případu potřeby do
vedli klasikové jiným způsobem přesně rozlišovati zástavu smluvní a 
ruční. Tuto úvahu doplňuje pak rozbor jednotlivých míst, jenž potvrzuje 
Fehrovo mínění o tom, že řecká terminologie není původu klasického. 
Na to obrací se sp. k libri singulares ad formulam hypothecariam (str. 
75-122). 

V zachovaných fragmentech ad formulam hypothecariam přicházi 
řecká terminologie nejčastěji, a právem klade sem sp. těžiště své práce. 
Z fragmentů, užívajících současně řecké i římské terminologie, vybírá sp. 
nejprve řadu míst, v nichž výroky o hypothéce jsou podepřeny podstatně 
stejně znějícími pravidly o pignus. Jsou to ryze formalistické pokusy 
vyrovnávací, vedoucí k vyslovení identity obou výrazů (D. 20, 1, 5, 1) 
a ke geminaci pignus vel hypotheca, jež pak značí zástavní právo vůbec. 
V témž významu však vedle toho stojí prostě jen "pignus". Stejné způ
s.obilosti k označení zástavního práva nab)Tvá i prostý ťermÍn "hypotheca". 
Nelze však konstatovati věcný rozdíl mezi hypotheca a pignus ve smysl~ 
domnělé definice Ulpiánovy v D. 13, 7, 9, 2, již sp. přisuzuje pozdější době 
byzantské. Spíše je tu v terminologii rozháranost než jednota. To do
kládá sp. rozborem jednotlivých fragmentů, při čemž namnoze dospívá 
k závěru, nejen že řecká. terminologie je nepra~á, nýbrž i že celá jednot
livá místa jeví povahu interpolací, resp. byzantinských parafrasL K ta
kovým skrz naskrz nepravým fragmentům přirozeně si nemohli kompilá
toři vymysliti inskripce. Peters, 03tromische DIgestenkommentare, str. 95 
(srv. Sborník 14, 381, pozn. 3) ukázal, že v takových případech jde o inter
polace pí-edjustiniánské a s tím ve shodě lze přijímati i předjustiniánský 
původ názvu "ad formulam hypothecariam". Jsme-li pak přesvědčeni 
o nekla,sickim původu slova hypotheca a jeho odvozenin, můžeme spatřo
vati v Schol. Sinai.§ II historický důkaz předjustiniánského původu výrazu 
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"hypothecarius". Probírá-li pak sp. i ty fragmenty Gajova a Mal'ciánovc:t}. 
kommentáře, v nichž se řecká terminologie nev}skytá, jde mu jen o důka:o, 
že i tato místa jsou znetvořena parafrasemi byzantinskými. 

Jako výsledek kritického rozboru fragmentu ad formula.m hypothe
cariam zjišťuje pak sp. dvojí: jednak průkaz, že řecká terminologie je 
veskrz nepravá, jednak že se těmto fragmentům naprotso nedostává jed.
notné terminologie. Tím je definitivně odbyta myšlenkrl, že by byly mono-
grafie Gajova a Marciánova bývaly cílevědomě přepracovány ve smyslu 
řecké terminologie. 

Tyto skutečnosti tvoi"í pak podklad interesantní hypothésy auto
rovy, jíž v posledním odstavci své knihy (str. 122-152: Friihbyzanti 
nische Quellen) vysvětluje původ řecké terminologie a charak-ter frag
mentů ad formulam hypothecariam. K "positivnímu dúkazu" myšlenky· 
autorovy mají tu posloužiti nejstarší prameny byzantské, čímž jsou míněny 
prameny z období, počínajícího rokem 324. 

V zákonech IV. století termín hypotheca ještě nephchází, a také 
četné texty V. stol. jsou prosty řecké terminologie. Ale již v zákonu Theo
dosia II. z prvé čtvrti V. sto1. (C. Th. 4, 14, 1 = C. Just. 7, 39, 3 pr.) při
chází obrat "pignus vel hypotheca", častěji pak od f. 472. Pouze hypo
theca přichází nejprve u Zenona koncem 5. stol. Justinián pak prvý ozna
čuje zástavni žalobu jako "actio hYpothecaria". Materiál příslušný je však 
do té míry skrovný, že lze přijímati, že řecká teminologie vnikla do spisů 
právnických dříve, než by se dle zachovaných konstituCÍ zdálo~Ostatně 
i ten skrovný materiál stač], aby nám potvrdil, co vyplynulo z logiky ja
zyka: termín hypothecaria je důsledkem recepce termínu hypotheca a_ 
termín ten sám zase vyskytá se nejprve ve spojení a v stejném významu 
s pignus. 

Vnitřní předpoklady interpolace hypothéky vytvohl dle sp. KOllstan· 
tin Vel. zákazem klausule o propadnutí zástavy (lex commissoria). Tim 
teprve římská zástava distrakční uveden(j, do východních provincií, a tak 
vyrovnáno římské pignus s řeckou hypothékou. Nadále již nic nepřekáži 
tomu, aby termín hypotheca nevnikal prostředkem exegetických výkladů 
dosavadního práva do právnických textů původních a do officielního zá
konného jazyka císařské kanceláře. Nyní lze Hci, " inter pignus et hypo
thecam tantum nominis sonus differt" , kdežto před tím recepce termínu 
hypotheca nebo dokonce jeho identifikování s pignus bylo vyloučeno. 

Ve shodě s tím nalézáme paralelni útvary ve stylu rann~Tch byzantin
ských listin papyrových (obrat "lve:Xópou A6y~ xoc! Ú1to.&~X1)~ 8txcx(ťfl"). 
Listiny ty jsou patrně úmyslně tak stylisovány, aby jim byla zajištěna. 

účinnost i dle práva římského. Ve stylu těchto listin má geminace zmíněná 
svůj původ. 

K tornu musila pak zaujmouti stanovisko i byzan+ská věda právnL 
Starší byzantští právníci byli tono daleci, aby úmyslně falšovali klasické· 
texty. Oni především sbírají; překládají a vykládají ius a leges a umožnují 
tak justiniállskou kompilaci. Interpretací a glossami originálů nabývají 
dila tato rázu parafrasi. Ukázkami činnosti této jsou na př. interpretace 
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klasických spisů, zachované v Lex Romana Visigotorum, zlomky Autunské, 
scholia sinait., právní knihy IV. a V. stol. aj. ParafrasÍ takovou udržovaly 
se římské prameny na živu a v nich se také uplatňovaly pokroky vývoje 
právního, takže tu je obsaženo skutečně platné právo. Je pak na snadě, 

že při opisování nových exemplářů děl klasických jednotlivá scholia dostala 
SE: do textu originálního. To bylo bez dalšího možno na př. při našem pignus 
vel hypotheca. Tak vznikaly předjustiniánské interpolace. 

Autor pokládá pak fragmenty ad formulam hypothecariam, hlavní 
to sídlo interpolace pignus vel hypotheca, veskrz za ranně byzantskou 
parafrasi ztracených originálů Marciánova, Gajova (a Paulova, cL Index 
Flor. 25, 4.2) a poukazuje k srovnání na výsledky novějších prací kritických, 
dle nichž na př. Paulovy Sententiae, Gajovy Instituce, Fragmenta Vaticana 
jsou znešvařena četnými scholiemi (literat. na str. 135, pozn. 28), a jako 
příklad parafrase, jež zcela pohltila text původni, uvádí interpretaci Gajo
vých Institucí v Lex Rom. Visig., jež se rovněž vydává za originál. 
Důkazem mu pak je podoba fragmentů ad formulam hypothecariam. 
Materielních novot tu mnoho není, za to tím nápadnější je forma jejich, 
prozrazující nedostatkem vlastností spisú klasických pozdní původ. Z na~ 
prosté homogenity této parafrase lze pak uzavírati , že tu jde o součástky 
souvislého scholiového aparátu, původně o kompilaci výrokú Marciáno
vých, Gajových a Paulových o právu zástavním, shrnutých v jedno s by
zantského hlediska "ad formulam hypothecariam", jež postupem času vli
vem vždy nových doplňků byly konečně zcela zatlačeny parafrasí. Toho dů

kazem je spisovateli, že řecká terminologie je zde zcela zdomácnělou a že 
se jí užívá zcela stejnoměrně, ať jde o místo z Gaja nebo Marciána. Dále 
snaží se sp. vyložiti D. 20, 4, ll, 4 (Gajus) a 12 pro § 1 (Marcián), jakoby 
se fragment Marciánův vztahoval na fragment Gajův, takže oba již před 
}ustiniánem tvořily součástky souvislé parafrase. Podobně interpretuje sp. 
}ustiniánovy výroky o 20. knize Digest ve smyslu své hypothesy, zejména 
C. Omnem § 4: Tertii insuper anni doctrina talem ordinem sortiatur, 
ut, sive libros de iudiciis sive de rebus sccundum vice s legere eis sors tulerit, 
concurrat eis tripertita legum singularium dispostio: et in primis liber 
singularis ad hypotheeariam formulam, quem oppm-tuno Iaea, in quo de hypo
the,;is loquimur, posuimlts, rel. Zde prý slovy "liber singularis ad hypothe
cariam formulam" není míněna 20. kniha Digest, jež je tu označena slovy 
"loeo, inquo de hypothecis loquimur", nýbrž jiná, adresátům konstituce 
dobře známá kniha ad formulam hypothecariam. Konečně poukazuje sp. 
na rozdíl mezi rubrikami titulů . 20. kniby Digest, obsahujícími geminaci 
"pignus vel hypotheca" a mezi rubrikami 8. knihy Kodexu, obsahujíchni 
jen "pignus". Rubriky Digest jsou dle toho púvodnimi tituly předjusti

níánské "Hy pothecaria" . 
Zbývá ještě otázka, proč si fragmenty ad formulam hypothecariam 

nezachovaly původní své inskripce dle spisu, z něhož byly vzaty, tak na př. 
Gaius libro no no ad edictum provinciaJe nebo Marcianus libro tertio insti
tutionum. Otázku tu hledí sp, vysvětliti srovnáním s jinou podobnou 
kompilací předjustiniánskou, již tuší za titulem "de excusationibus" Dig. 

--: . 
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27, 1. jádro tohoto titulu tvoří spis domněle Modestinúv 7ta:pOtL-t'''I}O'r.<; 
ě1tt"t'p07t~~ xrd XOUp(X"t'optcx~ . V díle tom vidí sp. (vyhražuje si důkaz 
na jiném místě) sbírku, podobnou předjustiniánskému Liber singularis 'ad 
formulam hypothecariam. Za tohoto předpokladu všímá si pak sp. zvláště 
latinských textů, vložených do řeckého textu. Jsou to jednak místa, podá.va
jící se jako intergrující součástky řeckého textu a uvádějící jen jméno 
autorovo, bez přesného označení pramene (tak D. 27, 1, 6, 5, a j.), jednak 
mÍ'3ta s úplnými latinskými inskripcemi, a,t již se nacházejí uprosHed řec
kého kontextu anebo mají obvyklý vzhled fragmentú z Digest. Tu vzniká 
otázka, zda tyto úplné inskripce získal teprve Tribonian ;,codicum colla
tione", anebo zda pocházejí již od předjustiniánských adnotátorú . . Sp. 
přídavá se k této druhé eventualitě, ježto tu Tribonián pravděpodobně 
neměl v rukou příslušných originálů, nýbrž vzal tyto fragmenty z nepří
mého pramene ~ z řeckého textu de excusationibus. Citátu z tohoto díla 
dal pak vzhled fragmentu z Digest, nebqť jinak by byl nemohl místa toho 
v kompilaci použíti. Podobně si představuje sp. púvodní podobu frag
mentů ad formulam hypothecariam, jenže tu citáty z Gaja byly uvedeny 
pouze jménem, nikoliv i dílem' excerpovaným, takže Tribonián, tvoře pro 
Digesta samostatné fragmenty, vzal inskripce prostě z Marciánova textu 
ad formulam hypothecariam, jenž tu tvořH jádro celku podobně, jako tain. 
Modestinovy fragmenty de excusationibus. 

Konečně zmiňuje se sf>. stručně o místě a době pi-edpokládané jím 
kompilace předjustiniánské. Jako terminus ante quem zjistil již . dHve 
1'. 326. Vznik chrestomathie klade do východní polovice říše, což již také 
bylo výše naznačeno. Přihlížeje pak k tomu, že základní charakter díla 
ukazuje svým způsobem myšlení k době, od Triboniána dosti vzdálené, 
že tu je použit púvodní užší okruh pramenů (nikoliv na př. Codex Theo
dosianus), že se tu jeví jistá naivita ve srovnání s myšlením z rozhraní 
stol. Y a VI. a že r. 424 geminace "pignus vel hypotheca" je již zákonně 
uznána - klade sp. vznik díla na rozhraní stol. IV. a V. 

Spisovatelovo řešení terminologické záhady naší je potud šťastné, pokud 
skutečnosti v knize neobyčejně bystře a kriticky zjištěné ukazují k pokla
sickému sice, avšak předjustiniánskému původu řecké zástavní tennino
logie. Nezdá se, že by bylo jiného východiska z rozporu mezi Fehrem 
a Manigkem.Sp. tu velmi opatrně buduje na výsledcích svých předchůdců. 
Třebas byl v otázce pravosti 'jednotlivých textú klasických místy příliš 
radikální, přec opírá Fehrovu thesi nepravosti řecké terminologie namnoze 
dobrými novými argumenty, jako zase na druhé straně případně ukazuje 
rozborem pramenů justiniánských nemožnost příliš pozdního původu 

termínu hypotheca. S názorem jeho o předjustiniánském původu tohoto 
termínu lze se však shodnouti, aniž bychom bezpodmínečně přisvědčili 
jeho pojetí Marciánova a Gajova Liber singularis. 

Spisovatel sám je si toho dobře vědom, že toto jeho pojetí je rázu 
hypothetického a že není přímého dokladu, o který by je bylo lze opříti 
(cf. 'str. 142 pozn. 40). Všechny jeho nepřímé doklady lze snadno vyvrátití . 
I kdybychom souhlasili, že je tu vztah mezi D. 20, 4, ll, 4 a 12 pr. ' § 1. 
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nemůžeme _ vyloučiti, že vztah ten vznikl teprve zasáhnutím kompilátorů. 

SpiSovatelův výklad }ustiniánova výroku o 20'. knize Digest v C. Omnem 
pnliš akcentuje jednotlivou větu oné konstituce a přehlíží celkovou sou~ 
vislost onoho místa, jež mluví v ' úvodu ' o tripertita legum singularium 
dispositio a dále: post eundem librum ' singularem (se. ad hypothecariam 
formulam) alius liber similiter eis aperiatur, quem ad edictum aedilium . . . 
coinposuimus, kdež patrně "liber singularis" značí 20. knihu Digest. Nelze 
tedy z obratu spisovatelem vyzvednutého vyvozovati přísných důsledků . 
Odchylné rubriky v 20. knize Digcst lze bez dalšího přičísti na vrub kompi
látorú, vždyť Justinián v C. Omnem § 4 výslovně pravÍ, že se tu jedná de 
hypothecis resp. o hypothecaria actio. A konečně výkladem o inskrip
cích fragmentů ad formulam hypothecariam dokonce již vkročil sp, na půdu 
velmi nejistou. Analogie s Modestinovými Libri excusationum nezajišťuje , 
že by i při libri ad formulam hypothecariam neměl Tribonián po ruce origi
nálnich textů klasických . . Víme naopak z C. Tanta § 17, že mnoho nezná
mých originálů dostala kompilační komisse právě z knihovny Tribo
niánovy,' a při významnosti zástavního práva, ji'ž sp. sám častěji zdůraz
ňuje, není pravděpodobno, že ' by přislušné spisy klasických právníků se 
byly ztratily. Jednu nespornou výhodu ovšem má hypotésa autorova: 
vysvětluje nejlépe poklasický původ titulu "ad fodnulam hypdthecariam" 
Snad by bylo zdůvodnění hypofésy té p'osloužilo, kdyby byl sp. srovnal 
s fragmenty ad formulam hypothecariam ostatni z Marciána nás došlé 
zbytky jeho spisů. 

Není pochyby, že na konstruktivní část spisu měl značný vliv 
Peters svým dílem Die ostromischen Digestenkommentare und die Entste
hung der Digesten, o němŽ tu bylo referováno v roč. 14 str. 377. Kniha 
Ebrardova je dalším krokem k vyjasnění poklasického vývoje právního. 
a 'v tom je její nesporná zásluha. O. ' Sommer. 

Německé právo. 
Rehme Paul, Stadtbuchstudien. Zeitschrift der Savigny-Stiftung fůr 

Rechtsgeschichte. German. Ab. XXXVII Výmar 1916. 
Známý badatel o městských knihách středověkých Rehme, o jehož 

studii o vratislavských městských knihách bylo svého času referováno
(Sborník v. pro a st. XI. 153-4), uveřejnil v posledním ročníku časopisu 
nadání Savignyho novou studii o městských knihách, vlastně pod společným 
titulem pět drobných studií o městských knihách měst : Zhořelce, Poznaně .. 
Freibergu v Sasku, Olomouce a Brunšvíku. Studie j sou opřeny po-qze o Htera
turu a nikoliv o knihy samy, čímž cena jejich sice klesá, nicméně i tak 
obsahují mnoho zajímavého v dedukcích autorových. Nás ovšem zajímaj í 
především Zhořelec a Olomouc, obě města z našeho magdeburského pásu 
městského. 

Studie o městských knihách zhóřeleckých je v podstatě zbudována 
na pracích Jechtových, z nichž snaŽí se vyvoditi všeobecné závěry. 
Shrneme-li tyto výsledky autorovy o zhořeleckých knihách, počínajíCích 
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·celkem začátkem XIV. století (1305), vidíme, že vedena byla původně 
kniha všeobecná rázu protokolu, z níž se věci přepisovaly na čisto do knih 
jiných. Původní všeobecná kniha čistopisu nabyla rázu knih resignací 
tedy knihy speciální a vedle toho vznikly další knihy čistopisů dle zvláštních 
předmětů: libri , obligationum et censuum, acticatorum a compositionum. 
To je systém. městských knih pro civilní věci stran. Dále byly knihy pro 
trestní justici zase různě rozvětvené, soupisy nálezů vrchních práv, knihy 
statut a různé knihy finanční. 

Článeček o olomouckých knihách opírá se o studie Bischoffovy a Smí
talovy. Vychází od nejstarší knihy 1343 (1350) založené, která měla dvě 
;rubriky hlavní. Do první se psala nařízení a věci trestní, do druhé právní 
jednání stran. Resignace v ní však přicházejí velmi zřídka. Na tuto knihu 
navázaly další knihy, z nichž zvláště ona 1424 jest rozdělena v počátcích 
na řadu rubrik. Roku 1430 písař Václav z Jihlavy zavedl jistý lepší pořádek 
do městských knih tím, že utvořil čtyři knihy, z nichž každá m~la zase' ještě 
dle obsahu rubriky, zároveň pak přepsána do nových knih i starší látka 
dle těchto oddílů. První dvě knihy obsahují věci obecní a cechovní. druhé 
dvě soukromá právní jednání. Později přistoupila k nim však celá řada 
dalších knih, tak zvláště knihy účetní od 1440 a různé jiné. 

Rehme obmezil se v těchto svých studiích vůbec pouze na popis 
a ráz knihy jednotlivých měst a nepodal, jak by se dalo očekávati, ně

j akých konečných výsledků ani pro jednotlivá města, ani pro všechna 
města dohromady. Také pochybuji, že by se na knihy městské v této 
studii popsané a zvláště na knihy našich měst dobře hodilo dělení jeho 
(vlastně proveden v studii Ueber Stadtb\icher als Geschichtsquelle 1913) 
na knihy statut a privilegií. knihy justiční, . knihy správní, které, jak bylo 
autoru již dříve vytýkáno z různých stran, ráz knih městských dosti ne-
vystihuje. J. Kapras. 

Loebl Alty" Der Sieg des Fůrúenrechtes aHch aút dem Gebiete der 
Finanzen - vor dem Dreissigfrihrige·.'1, KYie'Je. Schmoller-Sering, Staats
uud sozialwissenschaftliche Forschungen. Heft. 187. Mnichov-Lipsko 1916. 
Stran VIII. a 134:. 

Jako již starši Loeblova pojednání i toto nové je velice zajímavou 
studií o v3eob~cných z2.sadách státu stavovského. Práce podává daleko 
viCe, nežli titul praví. V p~vní části prováděn jest důkaz v titulu ohlášený. 
- Srovnávací methodou s látkou z nejrůznějších států stavovských středo
evropských snaží se autor dojíti určitých všeobecných základních pravidel. 
Ptobirá nejprve otázku b~rní vůb~c, dále odhady jmění či šacunky, zápisy 
veřejných knih tvořící základ berniční, dluhy zeměpánovy a snahu udělati 
z nich dluhy zemské, právní povahu privilegií stavovských, politiku země
pánů vhodným způsobem ze stavovsk}Tch vůdců dělati své orgány, vliv 
práva svolávati sněmy na organisaci stavovskou vůbec, spory stavů mezi 
sebou a konečně jak místo mohutných sněmů nastupovaly bezmocné 
výbory, a dvorská komora dostala celé hospodářství do ~v~Tch rukou a do 
.svého dohledu . VSr.3L;dk.~m toho v .~2ho b.\rlo, Ž ~ ji ž k oncem XV I. století 
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a v prvních letech XVII. dostali zeměpánové jako v mnohých jiných 
otázkách i ve financích vrch nad stavy. A finanční otázky byly vlastně 
základem stavovského státu. 

Tu jsme u druhé části Loeblovy práce, li všeobecných úvah o státě 
stavovském vůbec, úvah velmi zajímavých a také dobrých. Loebl potírá 
v nich Teznerovy názory o státě stavovském a celkem mnohými novými 
důvody opírá a doplňuje názory Belowovy. Stát stavovský vlasině povstal 
z práva berničního, a proto z finančních otázek nutno při posuzování jeho 
vyjíti, většina jeho otázek nejsou otflzky právní, nýbrž otázky moci. Jen 
něco pojmů ve státě tom přetvořilo se již na veřejnoprá'vní, většina je i na
dále posuzována dle názorů soukromébo práva. Na smišeni obou spočívá 
i celá stavovská ústava, kde proti sobě stojí zeměpán a země. Proio nemi1že 
býti posuzována ústava ta měřítkem II stav moderních. Při tom je to 
všechno proměnlivé, tak že nelze stejným měřítkem měři-ti všechny doby 
:i všechna území. 

Loebl užil k dedukcím svým velmi četného materiálu nejen tištěného , 

nýbrž i archivního, zvláště vídeňského. Také k zemím českým, a to nejen 
k Čechám a Moravě, nýbrž i ke Slezsku a oběma Lužicím, přihliží, a ovšem 
subsumuje je všeobecným svým zásadám; zcela však neprávem. Ne.boť 

byť i. země českého státu stavovského vykazují mnohé rysy vývojové 
podobné anebo shodné se stavovskými státy německ)'mi .. jiné zase jsou 
zcela odlišné, a právě v nejdúležitějších otázkách vývoj nejde souběžně. 
Stavovský stát český jest jedním z nejsilnějších stavovských států, jehož 
konstrukce zvláště vzdorovala útokům absolutismu zeměpánů. A také 
v otázce berní a financí nedomohl se zeměpán v něm v době autorem sta
novené žádného vítězství nad stavy, tak že v)'sledky autorem pro jiné 
státy stavovské dovozované pro český stát stavovský neplatí. --

Mimochodem budiž podotčeno, že se autoru v českých věcech stala 
řada nedopatření, na něž bylo již jinými českými referenty (na př. ČČH. 
XXIII. p. 210) upozorněno, a k nimž dodávám ještě, že autor mluví 
stále (53, 61) o slezském dědičném kancléřství Schaffgotschů, kde ve 
skutečnosti jde o kancléřství svidnicko-javorské, které již od polovice 
XV. století (a ne teprve od Ferdinanda I.) bylo v rukou tohoto rodu. -
Pro české pqměry tedy nelze "ýsledků Loeblových užiti přímo, a také 
v užití jednotlivých dokladů z českých zemí bude třeba opatrnosti. -
Tyto námitky a klausule ovšem nikterak neubírají ceny vlastním vše
obecným vývodům autorovým, které jsou velmi důlťŽity pro studium 
stavovského státu. J. Kapras. 

České právo. 

Vojtíšek 'Václav, O nejstarších knihách města Kolína nad Labem. K di
plomatice městských knih českých. Z'vl. oto z Časopisu Matice Moravské 
XL!., v Brně 1917. Stran 41. . 

Uveřejniv svého času jakýsi přehled vykonané práce v otázce českých 
městských knih (srov. Sborník v. pro a st. XVI. str. 395) přistupuje Vojtíšek 

Sbomlk věd právnfch a státnfcb. xvnq 8 
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k studium jednotlivých pozoruhodných zjevů z nich. Z venkovských knih 
pn~'ní pozornost věnuje městu Kolínu, které má jedny z nejstarších knih 
městských u nás a svou příslušností ke skupině jihlavské je právně velmi 
zajímavá. Zachovaly se nám tam dvě staré městské knihy z konce XIV. 
století. Z nich jedna jest manuál radní a to běžný, druhá jevi se jako kniha 
věčná, liber perpetuus, obě jsou dnes v archivu zemském v Praze a byly 
označeny dle starého "Liber contractuum I-II", při čemž kniha označená 
II. tvořila, jak ukazuje práce Vojtíškova, základ pro knihu l. 

Knihy neobmezují se pouze na město samo, nýbrž vztahují se i na 
v si ve vikpildě kolínské ležící, dále na zboží měšťanů kolíIJ.ských v jiných 
vsích zakoupené, na jednáni kolínské popravy a konečně i na věci židovské. 

Manuál radni obsahuje převahou pr~vní jednání soukromá, vy
jímkou jsou zápisy pamětní o věcech veřejných. Jazyk knihy jest převahou 
latinský, někde užito němčiny, čeština se nevyskytuje. Zápisy jdou za 
sebou chronologicky. Právně zajímavé uspořádání jest částí písaře Augu
stina (od fol. 183 od r. 1393) ; týž vyhradil pro každé písmeno abecedy ně
kolik listů a užil zvláštního uspořádání dle personálních folií kombinova
ných s zápisy dle obsahu uspořádanými, tak že ná pí-. pod A zapsána nejen 
jednáni osob písmenou A počínajících, nýbrž i smlouvy ubrmanské - ~

bitria. Zvláštní toto uspořádání nepřetrvalo však svého původce" Důležito 
jest dále, že kompetence rady městské rozšír-ila se v Kolíně tak, že všechna 
soukromoprávni právní jednání mohla býti před ní projednávána a že pouze 
u některých zbývala nutnost, aby předem byla prohlášena u soudu. 
Méně důležitá věc neprojednávala se v radě plné, nýbrž před purkmistrem 
a některým přísežným . 

Zápisy do knihy kolínské jako do knih městských tehdejší doby 
vůbec měly význam pouze deklarativní, a nikoliv konstitutivní. 

Kratčeji zabývá se Vojtíšek druhou knihou, do které přejímány 
zápisy trvalé ceny z. knihy první, a která se jeví jako kniha věčná (liber 
perpetuus) . 

Konečně však Vojtíšek jedná ještě o zlomku třetí knihy, starší 
nežli obě předchozí. obsahujícím čtyh listy pergamenové se zápisy z let 
1341-1355; jichž text v příloze otiskuje. Je to zlomek radního manu~lu 
odpovídající úplně zachovanému, ovšem o tři desetiletí starší. 

Knihy kolínské mají tedy pro celkovou historii knih městských ne
obyčejný význam a to hlavně tím, že jasně ukazují v staré již poměrně 
době dokonalý vývoj knih radních, a tím předpokládají delší již vývoj 
knih městských soudních, které se nezachovaly. 

Vojtíšek podal nám tedy svým "článkem nový důležitý příspěvek 

k řešení otázky knih městských u nás. J . Kapras. 

J. B . Novák , Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu. Sv. XV. 
Sněmy roku 1611 . Část 1. Sj~zd stavů českých na hradě pražském a 
revoluční sněm na radnici staroměstské. V Praze 1917. Stran XCII. a 792. 

Po delší přestávce několika let začalo vycházeti veliké dílo publikace 
českých sněmů z doby habsburské v da lších svazcích. Když vyšel před 
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nějakou dobou svazek Kroftův, vypravený moderním aparatem, byla 
teprve Qčividna nedostatečnost starších svazků této edice. O moderní 
pokračování rozdělili se Krofta s J. B. Novákem tak, že Krofta převzal léta 
1605-1610, a Novák od roku 1611 do bitvy bělohorské . Z této Novákovy 
části vychází nyní prvniho svazku část první, silný kvartový svazek, sil
nější než-li kterýkoľiv předchozí. Vydaná část obsahuje v podstatě sněm 
český na hradě pražském roku 1611 a revoluční sněm staroměstský z téže 
doby. Druhá část svazku XV. bude obsahovati sněm generální, třetí 

sjezdy kra jské téhož roku. Svazek XVI. pak bude vyhražen věcem bernič
ným a vojenským z téže doby. Jinými slovy sněmy jednoho roku vyplní 
<:tyi:-i veliké svazky. A to ještě vydavatel v úvodě upozorňuje, jak músil 
st ále se obmezovati ve výběru bohaté a četné látky. 

Jedn á se ovšem o rok zvláště důležitý, o vpád pasovských a odpor 
českých stavů proti němu , kdy, jak upozorňuje vydavatel , nebylo daleko 
o d t oho, a by p ovstá ní české již v této době propuklo, a kdy, třebas ještě 
se t ak ·nesta lo, v diplomatických kruzích počítali . již s jeho možností a 
pravděpodobností do budoucna . Ve velmi obšírném úvodě o 92 stranách 
vylíčil nám vydavatel jasně předehru a předpoklady vpádu pasovských, 
pokud t oho pro porozumění materiálu vydaného bylo nutno, a potom 
i hlavní události za vpádu až do jeho ukončení odtažením vojska pasov
ského z P rahy a obsa zením Hradčan vojskem stavovským . 

Je nemožno, v krátkém tomto upozornění vyličovati, co všechno zda 
řilá edice Novákova přináší nového a důležitého po historii tehdejších 
u dálostí. Jen stručně budiž řečeno , že i právní historik najde v ní mnoho 
a mnoho za jímavého pro sebe. Řekl bych, že snad nikde dosud nebylo viděti 
tak jasn ě, jako v kniz.e Novákově, co znamenalo pro Prahu sídlo dvora . 
Když zdálo se tehdá , že residence habsburské dynastie trvale sroste s Pra
h ou, stala se t a to centrem vší politiky středoevropské a sídlem významných 
diplomatů jako zástupců cizích vlád , nebot nedávno před tím v XVI. století 
stalo se takové stálé zastupování diplomatické zvykem. Zprávy těchto 
diplomatů obyčejně jednou týdně, -když šla pošta, vládám podávané jsou 
sna d nejzajímavější částí edice Novákovy. 

A t a k kolem pevného jádra usnesení a aktů sněmovních seskupil vyda
vatel mohutnou řadu těchto zpráv, dále různé dopisy a zprávy jiných osob, 
noviny, diaria a sepsání historická. - Až budeme míti takovým způsobem 
vydá ny sněmy pozdější i také starší již vytištěné , usnadní se tím práce také 
právnímu historiku měrou nemalou. J. Kapras . 

Weizsacher WiZheim , Die EntstehU'ng des boehmisch-maehrischen Lehn
wese'ns im Lichte der germanistischen Forschung. Zeitschrift d. deutschen 
Vereins f. Gesch. Maehrens u . Schlesiens XXI. 1917. str. 207-238. 

Dějiny práva lenního v zemích českých došly dosud poměrně velmi 
m álo pozornosti. V poslední době obírá se jimi Weizsa,cker, o jehož první 
p ráci bylo již svého času referováno (Sborník věd pro a st., XVII., str . 97) , 
a kter ý nyní podává druhý příspěvek k nim. Kdežto první práce byla věno

vána lennímu zřízení na Olomoucku, snaží se nová studie ukázati , pokud 
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byly v č,eských zemích prvky, z nichž se lenní zřízení vyvinouti mohlo, bez. 
ohledu na otázku, zda by se bylo vyvinulo nebo ne . Práce Weizsackerova 
ve svých výsledcích potvrzuje názor, který jsem pronesl již ve svých Práv
ních dějinách (II. 1. str. 174), že skutečně několik zařízení a institucí 
v čechách bylo, ze kterých mohlo se zřízení lenní vyvinouti, neboť odpoví
dala zařízení ta poměrům, ze kterých svého času franské zřízení lenní 
skutečně vzniklo. Ovšem k samostatnému vzniku zřízení lenního u nás, 
nedošlo, nebo! zřízení to přejato bylo v celku koncem století XII. a začát
kem XIII. z Německa. 

Autor hledá nejprve prvky, které by odpovídaly staré vasalitě; a sku
tečně je nachází jednak v družinách, jednak v milites. Pro nějaký větší 
rozvoj družin nemáme ovšem u nás dokladů, za to skupina nesvobodný ch 
rytířů , označovaná jako milites nebo druhové, byla značně rozšířená . 

Takové rytjřské služebnictvo nesvobodného původu měl nejen panovník, 
nýbrž i v~lmožové, jak prameny hojně ukazují. - Autor velmi podrobně 
objasňuje pojem milites vůbec, zvláště rozdíly mť::zj milites curiales a pro
vinciales, z nichž první byli na dvoře a ve dvorských úřadech, druzí tvořili 
posádky v zemi anebo byli zástupci úřednikú hradských. Do takov&ho 
právního postavení, vstupovali však také osoby svobodné, šlechtické, z nej 
rozmanitějších důvodů, a oni to byli, kteří vedle válečného zaměstnání 
třídu povznášeli. ' Méně přesvědč.ivý jest autorův výklad milites primi et 
secundi ordinis. 

Jako znali u nás v staré době prvky blízké vasalitě , tak znali i prvk y 
podobné beneficialitě v starši púvodní její podobě, kde znamená to jen 
materialní podklad někomu poskytovaný. I terminologie "beneficium" 
v tomto smyslu jest doložena. Často panovníci za služby dávali 8vým 
služebníkům výprosy nebo výsluhy, které přešly ve vlastnictví, jen m álo 
obmezené. Na tomto místě by bylo bývalo záhodno zkusiti blíže naznačiti 
rozdíl mezi dědinou a výsluhou"a ukázati, jak pravidelně výsluha se měnila 
v dědinu. Druhou skupinu podobných zjevů tvoří statky služební, skytan é 
nesvobodnému rytířstvu za jeho služby. Beneficiem označuje se však také 
úřad sám, z toho pak jsou úředníci benefjciarii nebo inbeneficiati . Vedle 
toho beneficiem jsou také statky s úřadem tím spojené. Takovým úředním 
beneficiL'm, značícím buď úřad sám anebo př~mo l'lřední statek, jest také 
dle Weizsackera naše tak sporné označení župa. Autor odůvodňuje tento 
svúj v)Tklad velmi podrobně. Jisto jest, že všechna tato benefici a starší 
doby nejsou povahy lenní , nýbrž že jsou to povahově beneficia v témž, 
smyslu jako ve, starém franckém prá'Vu, poskytující pevný dúchod. 

V konečné stati ukazuje pak autor, že dále nežli k těmto pokusům 
-domácí vývoj nedospěl. Přišlo! zřízení lenní německé, a 'V šak ačkoliv v ně
kter)Tch dobách mělo značný význam i u nás, nepodařilo se mu proniknouti 
všechny sféry státního života jako v Německu, a jmenovitě práva královská 
a úřady nestaly se lenními . Autor vysvětluje to tím, že k nám přišlo lenní 
zřízení v době, kdy v Německu již z nejvygího rozvoje svého klesalo. 

Studie Weizsackerova jest velmi zajímavým příspěvkem k řešení 

lenního zřízení u nás. J. Kapfas. 
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Jeeht R., Codex diplomatie'Us L'Usatiae superioris IV. umfassend die 
Oberlausitzer Urkunden unter Konig Albrecht II. u. Ladislaus Posthumus. 
3. Rdt 1448-1452. Zhořelec 1916-1917. Str. 513-736. 

V nově vydaném sešitě čtvrtého dílu hornolužického kodexu po
kračuje jecht ve vydávání listin z let 1448-1452. Jako již v přede
šlých sešitech (srov. Sborník věd pro a st. XVI. 408-9) tvoří největší 

·část I'laterialu zápisy městských knih zhořeleckých, zvláště vydání 
městská. Z o~ta tních měst lužických pro tento svazek nejvíce poskytl 
Lubij svými knihami. Ze všech zápisů patrna jest bouřlivá doba tehdejší, 
kdy v české koruně nebylo řádné vlády a kdy o vedlejší země usilovali 
sousedé, o Lužice zvláště kurfirstové saský a braniborský. Vedle nich 
zasáhl sem i císař Bedřich, s 'jehož vědomím měly býti Lužice odevzdány 
Sasku a Braniborsku, z nichž první získalo fojtství v Horni Lužici, druhé 
fojtství v Dolní Lužici. Pro jednání ta přináší nový jechtův svazek řadu 
dalších velmi důležitých dokladů. Vydání samo je stejně pečlivé jako 
J,.- částech předchozích. J. Kapras. 

Rílské dějiny rakouské. 
Ritter von Žolger Ivan , Der Hofstaat des Hauses Osterreich. (Wiener 

Staatswissenschaftl. Studien, XIV. Band.) Wien u, Leipzig, 1917, Str. XX. 
a 422. 

V XII. ročníku tohoto časopisu referovali jsme ~ Žolgerově díle Der 
staatsrechtl. Ausgleich zwischen Oesterreich und Ungarn. V rak. uh. vy
rovnání je řeč také o nákladech na nejv. dvůr panovnický. Příslušné usta
noveni bylo spisovateli podnětem, aby studoval otázku, jaké místo v ra
kousko-uherské monarchii náleŽÍ dvořanstvu společného panovníka. 

Spis skládá se z II kapitol a exkursu o dvorském a komorním titulu. 
V k,ap. prvé pojednává se o franckých a německých základech dvořanstva 
panovníkova. Již staré germánské právo zná čtyři dvorské úřady, s nimiž 
se setkáváme i později na dvorech německých knížat. Jsou to úřady mar
šálka, komorníka, truksasa a číšníka (str. 1. a 2.). Autor seznamuje stručně 
s jejich kompetencí. K dvořanstvu náleželi dále comites palatii čili falckrabí 
a kancléř. V čele čtyř prve uvedených úřadů dvorských stáli v Německu 
přední knížata říšstí, kteří původně skutečně vykonávali služby s úřady 
těmi spojené (str. 5). Časem přestali tituláři oněch úřadů na dvoře sloužiti, 
poněvadž jim bývala zároveň svěřována správa provincií (vévodství) . 
Nominální dvorští úředníci stali se pouhými dvorsk)Tffii hodnostáři a zůstaE 
jen v této své vlastností účastníky dvorského společenství. Avšak i hodnosti 
jejich, jež byly přislušenstvím provincijního úřadu, pozbyly po nějakém 
čase tím, že provincijní úřady se feudalisovaly, veškerého vztahu k osobě 
králově a jeho dvoru a staly se hodnostmi říšskými, jichž nositelé vykonávali 
funkce jen při státních aktech, zejména při korunování a říšských shro
mážděních, jakožtofíntí areiúředníci. Státoprávní postaveni těchto čestných 
úřadů p ::-ojevovalo se později v tom, že na jejich titnláře přešlo právo voliti 
krále (hodnost kurfirstská). Skutečnou službu dvo;skou vykonávali pak 
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náměstkové řečených arCÍúředníků a později jiní královští sluhové , ozna
čovaní jakožto ministeriales, familiate~, domestici a pod. Také těmto dvor
ským ministeriálům byla udělována léna. 

Jako dříve "arciúřady", tak vyvinuly se z ministeriálských dvorských 
úředníků dědiční říšští úředníci. Ještě ve 12. stol. "říšský maršálek" , , , říšský 
truksas", "říšský komorník", říšský číšník" jmenováni jsou volně králem 
a pozbývají svého postavení při změně trůnu. Od té doby však stá va jí se 
tyto úřady dědičnými říšskými lény, při čemž někdy bývalo i několik držitelů 
jednoho a téhož úřadu (str. 6). Také říšští dědiční úředníci nebyli již sluhy 
královými, nýbrž podobně jako řišští arciúředníci státními hodnostáři -říše. 

Královský úřad proměnil se v říšskou hodnost, která obsahovala právo 
vykonávati při státních aktech říše čestné obřadní funkce odpovidajíd úI'ed
nímu titulu. Skutečnou pravidelnou službu na královském dvoře za st ávali 
úředníci králem jmenovaní (str. 7). 

Stejný vývoj pozorujeme v podstatě u dvorských úřadů duchovních 
i světských knížat. Také dvorští úředníci knížat (mjnisteriales ducis} 
stali se časem úředníky zemskými (min. terrae). Na půdě rakouské se tento 
vývoj dovršil již za Babenberků (str. 10). Nejdůležitější z dvorských úřadů, 
úřad maršálkovský, byl již za Leopolda VI. (t 1230) udělen dědičně rodině 
Kuenringů, kteří se od r. 1232 napoiád psali marschalcus Austriae nebo per 
Austriam (nikoli ducis). Se dvorem knížecím byli dědiční úředníci spojeni 
jen tak, že jim na dvoře náleželo vynikajíd pořadí. Bývali označováni 
jakožto neivyšší úředníci, na př. summus (superior, supremus) marschalcus 
atd., kdežto skuteční dvorští úředníci zvalj se jen prostě dvorský maršálek 
(marsch. curiae nostrae) atd. Také zemští dědiční úředníci - podobně 

jako říšští - fungovali jen při státnfch aktech, zvláště při holdování 0by
vatelstva panovníkovi (str. 12). 

V kapitole druhé autor píše o středověkém dvořanstvu Habsburků .. 
Když Habsburkové nastoupili panství v rak. zemích, zavedli ve dvorských 
úřadech l"adu novot. Jednou z nich bylo to, že dvorská služba nezakláda la se 
užna poměru lenním, nýbrž na odvolate1né námezdni smlouvě (str. 13). Zem
ské dědičné úřady Habsburkové v jednotlivých zemích ponechali, ba připojili 

k nim ještě nové. Tak zřídil Rudolf IV. nejvyšši dědičný zemský úřad 
loveckfT, a pozdější knížata rozmnožili značně počet dědičných úřadů . 

Ještě za Marie Terezie byly pro nově přibylou Halič zřízeny nové nejvyšší 
zemské úl"ady (nejv. zem. hofmistra, .nejv. zem. maršálka a j.), ovšem 
nikoli již jako dědičná léna, nýbrž jako čestné úřady doživotnÍ. Haličské 

zemské úřady jsou tedy podobně jako uherští barones regni zemskými 
čestnými hodnostmi, a nikoli zemskými dědičnými úřady (str. 14). 

Pro skutečnou službu na dvoře Habsburkové zřídili nové úřednictvo . 

Místo nesvobodných ministeriálů přijímají se do dvorské služby osoby 
svobodné, jakožto servitores et familiares, commensales, domestici. Jsou to 
zejména švábští rytíři a měšťané, dosazovaní nejčastěji na rok nebo do 
odvolání a požívající ročního platu . (str. 14, a 15). 

Další důležitou novotou za Habsburků bylo, že působnost starého 
ministeriálského maršálka byla rozdělena ve dvě odlišné kom petence , a státní 
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agendy přeneseny byly na zvláštniho úřednika , rnaršálka v Rakousích (1326 .). 
Maršálek tento, anebo jak se od r . 1359 nazýval, zemský maršálek v Ra
kousích, převzal vojenskou a zemskou policejní působnost ministeriá.lského 
maršálkovského úřadu (str. 15). Od Rudolfa IV. byl náměstkem knížecím , 
byl-li kníže nepřítomen, dále předsedou zemského maršálkovského soudu 
a konečně pi-edsedou zemského sněmu a řéditelEm zemské správy. Ony 
funkce ministeriálského úi-adu, jež se týkaly dvora, jako ubytování, pHprava 
a řízení cest, dozor nad dvorskou čeledí, připadly však maršálkovi dvor
skému. 

Ze soudcovských práv ministeriálského maršálkovského úřadu dvorský 
maršálek nabyl nejdříve jen exekuční moci nad osobami náležejicími ke 
dvoru. ZůstalOť řádné soudnictví nad dvorskou čeledi ještě vévodskému 
dvorskému soudu. Ke konci 14. stol. (1382) nabyl dvorský maršálek již 
vlastní, byť obmezené disciplinární soudní moci nad dvořanshem (str. 16). 
Když však se vévodský dvorský soud znenáhla vyvíjel v nejvyšší soud 
dědičných zemí, z něhož za Maxmiliána 1. povstala dvorská rada, stal se 
dvorský maršálek znenáhla řádným soudem nad dvořany a veškerými k dvoru 
náležejícími pozemky s usazenými na nich poddanými. Dvorský maršálek 
byl také pravidelně členem vévodské rady, a bylo ho používáno i ve státnkL 
záležitostech. Měl postavení osobního pomocníka jednotlivých vévodil . 
Kdežto knížata společně panujid měli jen jednoho zemského maršálka , 
měl každý z nich svého vlastniho maršálka dvorského. 

Z někdejšiho ministerialského maršálkovského úřadu vyvinuly se takto 
tři maršálkov~ké úřady: úřad dědičného zemského maršálka, zemského 
maršálka a dvorského maršálka. 

Třetí novotou v soustavě dvorsk)Tch úřadů za Habsburků bylo za
vedení ho/mistrovského úřadu . (str. 16). 

Hofmistři vystupují od 12. stol. jako klášterní hospodářští úředníci 
. (str. 17). Jsou správci velkých hospodái'-ských dvorů klášterpich, obsta
rávají světské záležitosti klášterů , vedou vrchní dozor nad služebriictvem , 
mají v patrnosti všechny úročníky a robotniky a vybírají platy poddaných. 
loni náleželi původně k ministeriálům, byli však od počátku 13. stol. 
skoro vesměs rytH-ského urození. Nazývali se magistri curiae. Od 13. stol. 
objevují se i na dvorech světsk)Tch knížat. Na dvol-e Habsburků je doložen 
hofmistr .od r 1293 (Oldřich z Chrizendorfu). 

Také na světských dvorech je hofmistr nejpl ve správcem dvorského 
hospOdářství, dále pořadatelem slavností a hostin; phpadají mu tedy ob
řadní úkoly. Podobně jako dvorský maršálek je zároveň členem vévodského 
dvorského soudu, soudícího dvol-anstvo. Kromě toho jsou m.u svěřovány 
i záležitosti vládní. 

Když po smrti Albrechtově (1308) panující vévodové přestali společně 
hospodařiti, měl každý vévoda svého vlastního hofmistra. Tím se stalo 
hofmishovstvÍ úřadem spojeným s osobou knížete. Také hofmistr byl osobním 
pomocníkem knížete. 

Až do 15. stol. bylo postavení hofmistrů na všech německých dvorech 
y podstatě stejné (str. 18). Význačné pro úřad ten bylo ve 14. stol. , že hof-
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mistr neměl sp~ciálně vyměřené působnosti a vykonával všechny úkoly 
panovník~m mu svěřené. V 15. stol. nastalo v mnohých zemích (Bavorsku , 
Virtembersku, Bidensku, v Čechách) podobné rozdělení působnosti hof
mistrovského úřadu, jako tomu bylo II úřadu maršálkovského (str. 19). 
Povstali vládní čili zemští hofmistři, jimž přip::tdla politická stránka jednotné 
původně hofmistrovské působ.J.·osti, a dom:icí hofmistři, kteří byli obmezeni 
na agendy osob:1.Í služby a dvorského hospodářství. V Čechách pozorujeme 
toto rozdělení za Václava IV. N.lproti královskému hofmistrovi stojí nej
vyšší hofmistr království českého, který je prvým úředníkem po nejvyšším 
purkrabi pražském, a nikoli prvým zemským úředníkem, jak myslí ryt. 
Žolger. 

Naproti jiným zemím udržel se v R1.kousích ryze osobní pomi'Y mezi 
hofmistrem a vévodou (str. 20). Vytvoření zemských hofmistrú stálo v cestě 
bezpochyby trvání úřadu zemského maršálka rakouského, společného 

všem vévodům, jakož i úřad zemských hejtm3.nů stojících v čele ostatních 
zemí. V zemí.ch rakouských tedy hofmistr zůstal ryze osobním pomocníkem 
panovníkovým, a úřad jeho se nerozdělil podle územních hledisek. Zvláštní 
povahu měli zemšti hofmistři, kteří Z3. Maxmiliána I. stáli po nějaký čas 
v čele dolnorakouského (1510-1519) a hornorak. regimentu. Nebyli to 
dvorští úředníci následující knížete, nýbrž přednostové obou provincijních 
úl-ad Ů. sídlíCÍ v zemi. 

Poněvadž habsburský hofmistr byl úředníkem spojeným s osobou 
kní.Žete , neměli jen vévodové společně panující každý pro sebe, nýbrž 
i jejich manželky a děti vlastního hofmistra (str. 21). 

Dalšim důsledkem ryze OSObllího poměru habsburského hofmistra 
k jeho pánovi bylo, že úhd klŽiého hofmistra smrtí pánovou sám sebou 
zanikal, a úředník nepodržel funkcí u nástupce, jakož i to, že držitel úřadu 
nebyl dotčen změnami v politickém postavení pánově (změnami v držbě 
zemí, při nabytí císařské koruny) . 

Když se Fridrich IV. stal římským králem (1440), podržel i jako 
král nejprv svého vévodského hofmistra. Zdá se ovšem, že po nějaký čas 
měl k ruce i zvláštního hofmistra říšského, avšak od r. 1446 stojí mu po boku 
jediný hofmistr, činný brzo v dědičných zemích, brzo zase v říši. Tak tomu 
bylO i u následujících Habsburků, kteÍ"Í seděli na královském trúně. 

Ani na dvorech habsburských nebyla působnost, význam a pořadí 

středověkého hofmistra pevně stanoveny. Zvláštní postavení měl hofmistr 
na tyrolském dvoře Zikmundově (str. 22 a 23). Někdy nebývalo na dvoře 
habsburském vůbec hofmistra. Tak se zdá., že ho neměl Fridrich IV. od 
r. 1467 (str. 24). Dvorský maršálek byl tehdy prvým dvorským úředníkem. 

Na str. 25 a násl. spisovatel se zmiňuje O ostatních dvorských úřadech 
Habsburků. 

Dúležitá je další část (str. 27-38), v níž se pojednává o dvorských 
reformách Maxmiliána I., zejména o zř.Ízení regimentů hornorakouského 
a dolnorakouského, o pokladní komoře (Schatzkammer), dvorské radě, 
dvorské komoře, o kontrolorovi, účetním a na konci o reformách obsaže
ných v insbruckém líbellu z r. 1518. V obou regimentech byli předními 
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čle~y zemský hofmistr a m~ršálek regim~ntu (str. 27 a 28). Dvo:rský hofmistr 
a dvorský maršálek náleželi zase k předním členům dvorské rady (str. 30). 
Ingerence dvorského maršálka vztahovala se také na kancelář. Hofmistr 
a dvorský m:tršálek nepřestali se sice zabývati starou svou dvorskou' 
agendou, ale stali se především úředníky vládními (pro státní správu). 

Insbrucký libell znamená dovršení vývoje středověkých dvorských 
úřadů (str. 34:). Dliležitá jsou jeho ustanovení o obsazování dvorských 
úřadů. Při jmenování úředníků hledí se k jednotlivým teritoriím (str. 35): 
Zřetel k územím projevuje se i v kanceláři. Podle reformy z r. 1498 byla 
jednotná dosud kancelář rozdělena na římskou a rakousko-burgundskou 
·(str. 36). V čele řÍlnské kancléře stál arcibiskup mohučský, v čele rakouské 
.dvorský kLUcléř, který byl zároveň členem dvorské rady. Insbruckým li
bellem spojují se sice zase obě kanceláře v jednu, ale rakouskému kancléři , 

stojícímu v čele, pbdávají se tři sekretáři, jeden pro říšské, jeden pro dolno
rakouské a j eden pro hornorakouské věci. 

Co se t~'če agend dvorské rady, byly insbruckým libellem spojeny 
věci justiční a správní s finančními. Jen pro důležité tajné věci vyhraž~val 
si císař raditi se o nich s dvorskými rady nebo s několika z nich, čímž byl 
dán zárodek tajné rady (str. 37). 

Na konci druhé kapitoly autor zabývá se poměrem dvorské služby 
(str. 39-46). Dvořanstvo (Hofstaat) skládá se z osob, jež svou individuální 
služební smlouvou jsou zavázány k službám u dvora nebo pro dvůr , ať 

již dli stále u dvora, nebo se k vyzvání mají ke . dvoru dostaviti za 
účelem služby (str. 39). Tito druzí služebníci (úředníci) dvorští slouží 
" von Haus aus", t. j. jen když jsou ze svého domova ke službě povo
láni. Rozeznávají se tedy řádní radové dvorští (higliche ordinari Ra,te , 
Rate, die taglich bei uns sind) a radové z venkova, přespolní (Haus
rate), jichž císař všude měl hojnost, a kteří podle insbruckého libellu nebyli 
povinni docházeti denně do schůzí dvorské rady.Také sluhové, ,von Haus 
aus" byli dvorskými sluhy přijatými na smlouvu (Bestallungsbdefe) a zhusta 
byli i placeni. Mohli býti komandováni k nejrůznějším dvorským službám 
(k průvodu panovníkovu na cestách, k obřadným aktům, k účasti na po
selstvech, k udílení rady, k obstal:ání určité věci) a byli tak jako sluhové 
z povolání povinni dbáti všude panovníkova prospěchu a cti. Povinnost 
jejich k následování dvora zavírala v sobě zároveň právo docházeti ke dvoru. 
Na tom ~akládá se až podnes "dvorní způsobilost" (die Hoffahigkeit) 
truksasů a komoří, kteří ještě dnes jsou sluhy "von Haus aus" (str. 40). 

Svým obsahem zahrnovala dvorská služba všechno, čeho vyžadoval 
zájem knížete, a co bylo třeba obstarati na dvoře nebo pro dvůr. Poněvadž 
've středověku panovníkovy a státní záležitosti nebývaly děleny, byla 
dvorská správa zároveň domácí i zemskou správou a dvorská služba zároveň 
službou domácí i vládní. 

Ani co se týče právní povahy dvorské služby, nebylo rozdílu v služeb
ním poměru. Všichni do dvorského společenstvÍ přijati sluhové byli sluhy 
knížecími (Hofdiener, Hofgesind). Jako tací musili býti v zájmu knížete 
připraveni ke každé službě, ať se týkala věcí domácích. či vládních. I když 
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byly na dvoře řády a instrukce, jimiž se určovaly agendy jistých úřadů > 

i když podle obyčeje s jistými typickými úřady spojeny byly určité funkce, 
. byly přece poměry zcela měnivé, plynulé a neurčité, poněvadž panovnik 

kdykoli mohl vydati nové nařízenÍ. Služební smlouva zněla zcela vše
obecně, běželo o přijetí za "sluhu", za "radu a sluhu", "za sluhu a do 
dvorské čeledi" (str. 41). 

Všechno dvořanstvo dostávalo kromě platu i stravu i byt na dvoře 
(str. 42). Ráz dvořanstva jako družiny panovníka všude provázející, jakož: 
i tehdejši komunikační poměry přinášely s sebou, že dvořansho mělo v zá
sadě koně (str . 43). Zájmem na četné a nádherné družině se vysvětlovalo, 
že vznešenému dvoř-anstvu bylo předpisováno vydržovati si podle stavu 
a hodnosti určitý minimální počet koňů se sluhy, při čemž se za koně obecně 
platilo 10 zl. měsíčně. Později kůň platil za měřítko služného a hodnosti 
služební, takže počet přikázaných koňů znamenal dietní a hodnostní 
třídu úřednfkovu, a také mzda osob nesloužících na koni byla vyměřována 
podle koňů. Služné a pořadí bylo odstupňováno nejen podle šarže , nýbrž 
i podle urození. Tak se mělo podle insbruckého libellu vydržovati dvorským 
radům, a sice hraběti 7 koňů, pánovi 6, proboštovi 5, rytíři 4, doktorovi 
nebo šlechtici 3. Odstupňování podle rodu a vyměření služného podle koňů 
b)Tlo základem i dvořanské organisace Ferdinanda 1. (str. 44). Udrželo se 
částečně až do 17. stol. a rozeznáváni podle rodu v institutu "lavic" až do 
lwnce 18. stol. 

Kromě placených a na dvoře anebo "z domova" (von Haus aus) 
sloužících dvoJ-anů byla ještě třetí kategorie radů a hodnostářú dvorských, 
o nichž se děje zmínka rovněž v insbruckém libellu. Jsou to titulní radové 
a titulní úředníci, jichž nebývalo používáno v radě nebo v dvorských 
úřadech, a kteří byli pouze vyznamenáni titulem rady nebo dvorského 
úředníka. 

Ještě jedna zásada moderní úřednické služby jest v insbruckém 
líbellu obsažena. Dosud bylo přípustno sloužiti několika panovníkům 
zároveň. Nyní se systém služby dvěma pánům zapovídá (str. 45). 

Insbrucký libell týká se také kabinetního sekretariátu císařova . 

v . němž sluší hledati původ nynější kabinetní kanceláře (str. 46). 
V třetí kapitole probírají se dvorské reformy Ferdinanda 1. Autor 

zabývá se nejprve dvorskými řády z let 1527 a 1537. Na obou jich zakládá 
se ještě dnes v podstatě dvůr Habsburkú, byť nástupci Ferdinandovi stav 
dvorského služebního personálu znenáhla rozmnožili, dVOlSký život a cere
moniál podle poHeb času a osobních nákloností utvořili, nové služby zřídili 
a t. d. RAmec čtyr nejvyšších dvorských služeb zůstal týž (str. 47). 

MaxmjJjánův dvůr rozešel se smrtí tohoto panovníka úplně. Fer
dinand 1. byl se svým bratrem Karlem vychován ve Španělích. Tam se 
dostala za jejjch otce FHipa Sličného zřízení nejskvělejšího tehdy dvora 
Karla Smělého burgundského. Dvůr dělil se na čtyři štáby (états), v jichž 
čele stáli velkohofmistr · (grand maitre ďhotel) se svým náměstkem; 

prvním hofmistrem, dále nejvyšší komoří, vrchní číšník a vrchní štolba. ' 
Když Ferdinand 1". 1518 dosáhl Í5 let věku, zřídil mu bratr Karel jako 

.- ---- - -
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hlava španělsko-habsburské linie vlastní dvúr (str. 48). S tímto španělským 
dvorem Ferdinand přišel r. 1521 do Rakous jako nový panovnlk a vedl tu 
nejprve osobní režim. Po organisaci dvorských úřadův usnesené v ins
bruckém ljbellu nebylo ani stopy. Když tedy Ferdinand r. ]525 svolal 
clo Augšpurka generální sněm rak. zemí, žádali stavové, aby bylo navázáno 
na organisaci úřadů z r. 1518, a aby nenáviděný Salamanca, nejvlivnější 

rádce Ferdinandův, byl odstraněn. Úřady měly býti obsazeny lidmi 
domácími, a dvůr měl býti zřízen "podle německého knížecího vzoru « ~ 

Ferdinand stavům vyhověl a zřfdil r. 1527 "německý dvůr", kterým 
položil jednak základ k platné ještě dnes organisaci dvořanstva, jednak 
\V tajné a dvorské radě, ve dvorské kanceláři a dvorské komoře) zavedl 
centrální vládu pro říši a dědičné země, jež se měla vztahovati také na 
země nově nabyté. Stalo se to dvorskými řády z 1. ledna 1527 a z I.Jedna 1537, 
z nichž prvý obsahuje prvé dvorské zřízení základního významu, druhý 
pak podrobné služební instrukce pro jednotlivé domácí služby (str. , 49) . 

Dvorsk}T řád z r. 1527 jedná jak o vlastních dvorských službách, tak 
i o dvorských. úřadech, radě tajné a dvorské, dvorské kanceláři a dvorské 
komoře. Jest to poslední dvorský řád , který obsahuje společnou úpravu 
dvorských služeb a vládních ú:t-adů. Obsahu obou uvedených řádú věno
vána je spisovatelova pozornost (str. 49-52). 

Ve zvláštním oddělení třetí kapitoly autor probírá hlavní zásady, 
na nicbž je založena Ferdinandova organisace dvora (str. 53 a násl.) . Fer
dinand upravuje veškeren dvorský organism, který 0d jakživa sloužiti má 
trojímu účelu , obstarávání knížecí domácnosti a jiných, obecného blaha 
panovnické rodiny se týkajících záležitostí, udržování a osvědčování dů
stojnosti a vdebnosti panovnického rodu a konečně podporování panovnika 
pii výkonu vládních záležitostí (str. 54). Kdežto se vládní služba soustřeďuj e 
v radních sborech a v k ancelá:h , jest domácí a dvorská správa i opřadní 

čestná služba organicky , shrnuta ve čtyrech dvorských štábech. 

V čele každého štábu stojí jedna ze čtyř nejvyšších d'uorských šarží. 
Nejvyšší hofmistr má sice dominující postavení prvého dvorského úřednika 
a náleží mu kontrola a dozor nad veškerým dvorským hospodářstvím, ale 
pr-esto jsou čtyři nejvyšší dvorské šarže panovníkovi přímo poddány a sob.ě
na roveň postaveny. Štábem nazývá se po německu každé to oddělení 
dvor-anstva, poněvadž náčelník jeho vykonává moc - "fUhrt den Stab" -
nad osobami mu podřízenými . 

UvniH čtyř dvorských štábů rozeznává dvorské zřízení Ferdinanda I. , 
mezi šlechtickými a nešlechtickými dvorskými službami (str. 55). Autor 
vypočítává jedny i druhé služby. 

Náčelníci čtyř dvorských štábů jsou jednak nejvyššími dvorskými 
úředníky, jednak nejvyššími dvorskými hodnostáři (šaržemi). V prvé 
vlastnosti mají působnost v domácí a dvorské správě, jakožto hodnostáři 
jsou povoláni k čestným službám pro osobu panovnikovu. Kromě toho 
mají třetí , politickou funkci . Jsou " rady" panovníkovými , kteří náležejí 
k nejvyšším vládním sborům u dvora (str. 56) . 
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Také personál dvorské kanceláře a dvorské komory, jakož i členové 
rady dvorské i tajné náležejí ke dvořanstvu a podléhají jako tací všeobecnému 
dozoru nejv. hofmistra a dvorského maršálka (str. 57), avšak co se týče 
jejich zvláštní služby ve dvorské kanceláři, ve dvorské komoře a od r. 1559 
ve dvorské radč, jsou dvorský kancléř, šacmistr a president dvorské rady 
mimo dvorské štáby stojícími, na nejvyšších úřednících dvorských ne
závislými, panovníkovi přímo poddanými náčelníky svých úřadů (str. 58). 

D,rořanstvo Ferdinandem I. systemisované bylo poměrně nečetné . 

Teprve za nástupců jeho počet dvořanstva rostl. Nejčetnější byl dvůr 
Leopolda I. a Karla VL, za Josefa II. zase byl obmezen. 

Přes technické rozdělení funkcí tvoří veškerenstvo osob stojících 
ve dvorských službách právně přece jen jednotu. Zásadního rozdílu mezi 
"Úředníky pro služby dvorské a vládní ještě není. Služební poměr k panov
níkovi je t)'ž. Jest to poměr patrimoniality založené na patrimonijním 
postavení pánově a upravené patriarchálně (str. 59) . Ve skz,tlečnosti však 
dochází rozdělení obou pracovních oborů ve dvorském řádu Ferdinanda I. 
výrazu mnohem ostřejšího, než tomu bylo ve středověku (str. 61). Jeví 
se to v tom, že pro vlastní dvorské hospodárstvi a pro ceremoniál je vy
tvořena samostatná pro sebe uzavřená organisace. 

Kdežto podle dvorských reforem Maxmiliána 1. působnost aejv. 
dvorských šarží spočívala předem na poli zemské správy, jest podle nové 
organisace přesunuta v prvé řadě na pole hospodářských, representačnich, 

obřadních a disciplinárních dvorských funkcí a služeb. Změna ta to souvisí 
se vzrůstem agend dvorské správy a s potřebou zříditi pro vládní úkoly 
zvláštní úředníky s jUľistickým vzděláním (str. 62). Dualism dvorských 
a vládnich úřadů vystupuje ostřeji. Kdežto pro vládní úřady nalézajid 
se na dvoře platí namnoze princip územní , zůstávají vlastní dvorské úřady 
prosty všeliké územní povahy. 

Vliv burgundsko-španělský pozorujeme v dvorské organisaci Ferdi
nanda J. jen v míře obmezené (str. 63). Čtyr-i nejvyšší dvorské úřaa.y byly 
známy již době francké. Dvorský lUaršálek a komorník byli po celý stře
dověkna německých dvorech. Hofmistr se objevuje v habsburskt'-m dvořan
stvu od samého počátku panství habsburského. Také štolba patřil ke dvoru 
habsburskému již před Ferdinandem. Novotou jest jen jeho povýšení za 
samostatný nejvyšší úřad. Skutečnou r:ecepcí jest zřízení arcierní tělesné 
stráže, jež byla vytvořena podle španělské guarda de archeros de corps. 
Mimo to zdá se , že při organisaci dvorské kaple spolurozhodoval vzor 
burgundsk)T. Nové jest pojmenování dvorských šarží jakožto nejvyšších. 
Žolger vysvětluje tuto novotu vzhledem k dědičným zemským úřadům, 
které se zvaly nejvyššími a měly ve středověku přednost před dvorskými 
úředníky. Dvorská organisace Ferdinandova dává dvorským šaržÍm první 
místo u dvora; odtud jejich název "nejvyšší" (str. 64). 

Kapitola čtvrtá . jest věnována jednotlivým nejvyšším úřadům 
(dvorským štábům). Původní jednotný pojem dvořanstva se diferencuje 
se vznikem státní osobnosti tím, že se v osobě panovníkově rozeznává mezi 
právním subjektem a státníni orgánem. Dvorská a vládní služba není 
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už službou pro jednoho a téhož pána. Vládní úřady u dvora (dvorská 
dikasteria) neslouží už panovníkovi jako patrimonijnímu pánovi, nýbrž 
jako orgánu a representantu státu. Pojem dvořanstva vztahuje se ocl té 
doby vlastně jen na osoby obstarávající panovníkovo domácí hospodářství 
a vykonávající obřadné čestné služby . 

. Rozeznávání dvora (dvořanstva) v širším a užším slova smyslu jest 
však praktické i ve státu konstitučnim . Počítají se k němu jak úřady 
a služby správy dvorské a obřadni čestné služby, tak i kanceláře jsoucí 
ve spojení s vládními funkcemi panovníkovými (kabinetní kancelář, vo
jenská kancelář, řádové kanceláře) jakož i generální a křídelní pobočníci 

obklopující panovníka jako nejvyššího vojenského pána (str. 65). 
Další výklady čtvrté kapitoly zabývají se podrobným vypisováním 

kompetence jednotlivých nejvyšších dvorských úřadů, nejv. úřadu hof
mistrovského, maršálkovského, úřadu nejv. komoří a úřadu nejv. štolby. 
Nejpřednější místo mezi dvorskými šaržemi má nejv. hofmistr, který 
vede zároveň dozor nad ostatnim dvořanstvem. V některých věcech působí 
společně s nejv. dvorským maršálkem. Časem nastaly v působnosti jeho
některé posuny, jak spisovatel vykládá na str . 75 a násl. Tou dobou skládá 
se nejv. hofmistrovský úřad z několika oddělení, a sice ceremonijního, 
cestovního, uniformního, stavebního a účetního s příslušnými pomocnými 
úřady (str. 77). 

Změna v organisaci tohoto úřadu nastala zřízenim dvorského maršálka 
v Uhrách a založením c. a k. nejv. maršálkovského úřadu v Uhrách (str. 78)L 
Dvorský maršálek v Uhrách je dvorská šarže náležející ke štábu nejvL 
hofmistra a tedy ke společnému dvořanstvu . Byla zřízena nejv. rozhodnutím 
ze 13. pr-os. 1895. Dvorský maršálek v Uhrách jest v Budapešti exponovaným 
zástupcem a ceremonijním exekutivním orgánem nejv. hofmistra, není-lit 
tohoto v průvodu panovníkově (str . 79). R. 1903 byl dvorskému mar
šálkovi v Uhrách dán po bok c . a k. nejv. maršálkovský úřad v Uhrách. 
Náleží rovněž ke štábu nejv. hofmistra a obstarává podle poukazů nejv. 
hofmistra zvláště zámeckou a zahradní správu budínského hradu a leto
hrádku v }edlóvé. 

:k štábu nejv. hofmistra náleží také duchovní kaple a dvorská hudební 
kapela. O obou pojednává spisovatel podrobně na str. 79 a násl. Také 
o dvorských gardách píše se podrobněji na str. 91 a násl. 

Prvým úředníkem dvorským po nejv. hofmistrovi jest nejv. dvorský 
maršálek, ex officio povolaný k tomu, aby v případě potřeby nejv. hof
mistra zastupoval (str. 104). K důležitým funkcím jeho náleží zejména 
dvorní policie a soudnictví, původně nad dvořanstvem, nyní nad členy 
panovnické rodiny, nad exteritoriály a nad osobami, jimž toto forum 
výsadou bylo přiznáno . Také o vývoji tohoto úřadu detailně se píše. 
V poslední době se jeví v důležitých kusech jurisdikce tohoto úřadu sestát
ff6ní a dualisace (str. 115). Proces tento byl zahájen uherskochorv. zák. 
čl. 16 z r. 1909, ktelým hyl zřízen nejv. dvorský maršálkovský úřad v Buda
pešti, a zatímně dovršen cís. nař. z 19. čce 1916, z. 223 ř. z. "o výkonu 
soudnictví nejv. dvorským maršálkovským úřadem" (str. 116). Uvedené 
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zákonné předpisy nedotýkají se úřadu nejv. dvorského maršálka, nýbrž 
v ztahují se jen na soudnictví tohoto úřadu. Jurisdikce jeho není už patri
monijní dvorskou jurisdikcí, nýbrž speciální jurisdikcí státní. Co do Qrga
nisace, působnosti a řízení nespočívá už na dvorských normách, nýbrž 
na obecně závazných st átních zákonech. Zřízení soudcovského personálu 
neni už věcí dvora , nýbrž záležitostí, na niž vykonávají vliv ministerstva. 
Nicméně nejsou tyto soudy vpraveny úplně do státního organismu. Jet 
personál jejich součástí št ábu nejv. dvorského maršálka a podléhá tedy 
nejv. dvorskému maršálkovj . Také pro řízení před soudem nejv. dvorského 
maršálka neplatí podle ds. nař. z 19. čce 1916 zcela státní právo. Některé 
věci vyřizují se podle procesních nařízení nejvyššího rodinného statutu. 

Nejv. komoří měl podle dvorského řádu Ferdinanda 1. por-a dí po 
nejv. dvorském maršálkovi. Na poč. 17. stol. dostal se však pořadím 
hned za nejv. hofmistra (str. 119). Od té doby jest druhým nejvyšším 
dvorským hodnostářem. Úkolem tohoto úředníka byla původně vnitřní 
služba v soukromých komnatách panovníkových, v "komoÍ'e". Pečoval 

'0 šatstvo panovníkovo, o jeho zdraví, o rodinný poklad a pod. Časem 
vyvinul se ve správce uměleckých a vědeckých zájmů dvora (str. 120) . 
Také jeho agenda časem velice vzrostla , jak ukazuje spisovatel . Tou dobou 
náležej i do p lisobnosti nejv. komoří dvorský poklad, umělecko-historické 
sbírky císařského rodu, c. a k. ředitelství dvorské knihovny, Co' a k. 
i ntendance c. k. pl'írodněhistorického dvor. musea a c. a k. rakousko
uherský čestný odznak pro umění a vědu. K štábu nejv. komoří náležejí 
dále c . a k. komoří. 

Nejvyššímu štolbovi podléhají tou dobou c. a k. dvorní konírny, 
c. a k. jezdecké školy dvorní, c. a k. dvorní vozový park, c. a k. dvorní 
hřebčince a p. (str. 134). 

Pro úzké vztahy k rytířským službám podřídil dvorský řád Ferdi
nanda I. nejv. štolbovi také dvorní pážata (str. 135). 

Kapitola pátá zabývá se čestnou službou dvorskou a dvorským 
-ceremoniálem. Původně byly funkce čestné služby ponejvíce spojeny se 
službou sprá vnL Později však oddělila se čestná služba ve značné míře od 
služby správní (str. 137). Dvorskou čestnou službu zastávají jen částečně 
funkcionáři stálého a po případě i placeného poshwení ; částečně je to 
služba neplacená. jen případ od případu k vyzvání vykonávaná. Abstra
hujeme-li od tajných radů, jest vyhražena pouze šlechtě (str. 138) . Podržela 
také až podnes osobní ráz, a jest tedy zásadně vázána na osobu panovní
kovu, nikoli na celou dynastii jako korporaci. Služební poměr čestných 
šarží z povolání není také upraven všeobecnými normativními ustano
veními, jako jest tomu u dvorských úředníků, nýbrž spočívá na konkret
ních úmluvách s panovníkem, a není tu rozdělení na hodnostn~ třídy s urči
tými platovými a pensijními nároky. 

Za čestn.é šarže dvorské z povolání dlužno pokládati čtyřj nejvyšší 
dvorské šarže, jež vedou zároveň dvorskou správu, dále plukovníka a ka
pitány tělesných stráží, dvorského maršálka v Uhrách a dvorské služby 
{nejv. kuchtilo, nejv. komorn{ka nad stříbrem , nejv. stolníka, nejv. lovčí 
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.a vrchního mistra ceremonií}. Kromě toho jest počítati k čestným šaržím 
z povolání hodnostáře přidělené panovníkem zletilým arcivévodům a arci
v évodkyním (str. 138). 

Všechny ostatní čestné služby d~orské - tajní radové. komorníci 
t ruksasové a pážata - nabyly časem povahy služeb bez stálého povolání 
(str. 139) . Spisovatel je pak probírá, pojednávaje nejprve o komornícich . 
Služba jejich, jež vyžadovala dříve stálé přítomnosti na dvoře, stala se nyní 
neplacenou čestnou službou přespolní (von Haus aus) . Počet titulních ko~ 
morníků rostl víc a více , r. 1678 jich bylo 340, r. 1705 pak 423, r . 1812 n a 
1000 a r. 1825 dokonce přes 1700 (str. 140) . Hodnost lwmornická uděluje 
se jen členům starých šlechtických rodů . 

Čestnou dvorskou ' službu přespolní vykonávají také truksasové . 
Kraječi (Vorschneider) a číšníci již jmenováni nejsou (str. 144) . 

V další čásb spisovatel pojednává o službě pážecí, o tajných radech , 
o organisaci čestné služby dvorské vůbec a o dvorském ceremoniálu (str. 153 
a násl.) . Oddíly tyto se zájmem si přečtou i kruhy neodborné. 

V kapitole šesté probírá se otázka, v jakém poměru stálo dvořanstvo 
k panovnickému rodu (str. 161 a nás1.) . Je pozorovati několik stadií. Dokud 
vévodové rakouští vedli společnou domácnost, bylo jejich dvořanstvo 
j ednotnou, jim všem společnou institucÍ. S rozdělením společenství nastává 
pokračující osamostatnění dvořanstva. Nejdříve na~tupuje jen faktic~~ 
odloučení domácností , avšak vliv na ně je vykonáván náčelníkem rodll . 
Po rozdělení zemí mezi jednotlivé členy dynastie existuje tolik právně 
s amqstatných dvorů , kolik je panujících knížat. Několik samostatných 
dvorů trvalo až do polovice 17. stol. Jednota dvora zavedena zase , když se 
štýrská linie samojediná dostala k vládě. S odloučením státní osobnost i 
o d osoby panovníkovy (v 18. stol.) počínají se vztahy dvořanstva ke státu . 
Nastává proces oddělení dvorské a státní správy, proces, který dochází 
zakončení teprve zavedením konstitučního systému (str . 161) . O všech těchto 
vývojových fázích podrobně se pojednává . Pro právníka nejzajímavější 
jest ta část , v níž se vykládá o rodové ústavě Ferdinanda II., který v po
slední vůli své z r. 1621 zavedl jednotu rodu a nedílnost zemí a zřídil z nich 
majorát podle španělského práva (str. 171 a násl.) . Spisovatel podává tu 
p rávní povahu nově zřízeného fideikomisu, při němž subjektem jest jednak 
dynastie jakožto svaz osob se samostatnými účely, jednak primogenitus, 
který podle nástupnického řádu ipso et proprio iure stává se vladařem 
(st r . 179 a násl.). Do právního společenství mezi dynastií a vladařem 

vstupuje se vznikem státní osobnosti stát jakožto další účastník a právní 
subjekt (str. 182). 

V dalším oddilu autor zabývá se jednotným dvořanstvem rakouské 
d ynastie, vyplývajícím z řádu o prvorozenství a o účasti na něm členů 
dynastie (str. 187 a násl.) . Dvořanstvo je záležitostí nejen panovnika, 
nýbrž celého rodu. Panovník jest povinen poskytovati nepanujícím členům 
rodu knížecí zaopatření, a to se děje nejen poskytováním spotřebitelných 
věci (apanáže), nýbrž i vykazováním součástek rodových (komornfch) 
statků k užívání jakož i tím , že se pro členy dynastie vydržují úřady, in-
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stituce a služby, jež tvoří dohromady dvořam,tvo (str. 191). Dvořanstvo 

je tedy formou, v níž dynastie a její regent poskytuje nepanujicím členům 
část knížecího zaopatření (str. 192). Majorát Ferdinanda JL, usuzuje autor, 
není náledkem toho ani řím~koprávní universitas, jež neuznává zvláštních 
práv členů na korporačním majetku, ani fideikomisem v obyčejném smyslu, 
který vyhražuje užitky jen držiteli fideikomisu. Je to spíše korporace, jež 
odpovídá zásadám germánského společenstva, kde práva právnické osoby 
jsou obmezena pevnými individuálními právy členů, a kde individuálníml1 
právu jednoho člena ve vládě a požitcích náleží dominující postavení 
(str. 190). Primogenitus má větší, nikoli však výhradné požívací právo. 

Od obnovení jednoty panovnického rodu nemají, ,dvory" (dvořanstva) 
nepanujících členů právní samostatnosti (str. 194). Jsou beze zření k domi
cilu příslušného člena rodiny integrující součástkou dvora panovnického 
rodu, pokud se týče jeho regenta. Tyto "dvory" čili "komory" jsou služ
bami zjednanými z nařízení vladařova zletilým členům dynastie (císařovně, 
arcivévodům a arcivévodkyním) pro jejich osobu, náležejí však k jednomu 
veřejnoprávnímu, ,dvoru" dynastie . 

V kap. sedmé se jedná o poměru dvořanstva ke státu. V části vě
nované vzniku státní osobnosti vyslovuje spisovatel chybné ovšem mínění 
(~tr. 199), jakoby přemožením stavovské moci v 17. stol. také v Uhrách 
zavedena bývala jednotná státní moc, jakoby snad dualism státní moci 
byl odstraněn. 

Když se v 18. stol. namáhavě k životu prodírala osobnost státu, 
vznikl mezi státem a panovníkem (dynastií) poměr dílem právní, dílem 
orgánový; vedle panovníka stal se totiž právním subjektem také stát, 
čímž vzniklo mezi nimi a ovšem i mezi dynastií právní společenství, a při 
tom se stal panovník zároveň orgánem státu tím, že svým vladařským 
právem vykonával zaroveň vladařské právo státu (nezpůsobilého jednatir, 
ovšem vykonával je jako orgán neodpovědný, a sice proto, že výkon orgá
nový byl tu - a je tu - zároveň výkonem práva vlastního (str . 200--202). 

Dříve než po jiných stránkách projevila se subjektivita státu na poli 
majetkového práva. Podle mínění autorova v 18. stol. počíná se oddělovati 
majetek státní od soukromého jmění panovníkova, jak se o tom více píše 
na str. 205 a násl. Ve skutečnosti bylo však rozeznáváno mezi majetkem 
státním a soukromým majetkem panovníkovým mnohem dříve. Na tom 
právě se zakládal v českém státě rozdíl mezi statky korunními a komor
ními, o němž spisovatel pojednává na str. 229 a násl. 

Su bj ektivita stá tu počala se proj evova ti dále v tom, že činil se rozdíl 
mezi mocí dvorskou a mocí státní, mezi úřady a službami dvorskými na 
jedné straně a mezi úřady státními (Hofstellen, Hofmittel, Hofdikasterien) 
na straně druhé. S počátku bylo toto rozlišování nedokonalé, ale v 18. stol. 
stalo se právně závazným (str. 215 a 216) . Právními zárukami jest opatřeno 
odloučení státní správy od dvorské teprve se zavedením ústavní vládní 
~oustavy, jež zjednala pro výkon státní moci formu · zcela odchylnou od 
způsobu výkonu moci dvorské. Všeliký výkon státní moci panovníkem musí 
se totiž díti jen společně s odpovědnými ministry a v jistých případech 
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společně se zastupitelstvem lidu, jinak jest výkon ten neplatný (str. 224) . 
Proc~su odloučení státní správy od dvorské věnovány jsou spisovatelovy 
výklady třetího oddílu sedmé kapitoly. 

V kap. osmé se pojednává o nákladech na "dvůr" (dvořanstvo) . 
Nejdříve se probírá doba patrimonijní, kterou se tu ovšem ve smyslu 
pojetí autorova rozumí doba státu stavovského, načež se vykládá o civilní 
listě a konečně o c. a k. dvorním eráru. Dvorním erárem rozumí se jmění 
určené k vydržování dvora. Jest to dvorní erár v objektjvním smyslu, 
kdežto ve smyslu subjektivním jsou to majetková práva, jež má dynastie 
(primogenitus) svým nárokem na knižecí zaopatření k účelům vyd~žování 
dvora (str. 260). Spisovatel dokazuje, že pro podstatu majetku dvorního 
eráru je rozhodné jeho věnování dvorským účelům. Bezpodstatnou jest 
otázka. v čí vlastnictví jsou jednotlivé věci dvorního eráru. Nemovitosti 
dvorního eráru jsou vlastnictvím dílem zemí uherské koruny, dílem krá
lovství a zemí zastoupených v říšské radě, dílem i některé země. Právo 
dvorního eráru záleží tu jen v užívání, kdežto substance náleží třetí osobě . 

V kapitole deváté rozebírá se právní povaha dvora (dvoi·anstva) . 
Autor již předem odmítá mínění, jakoby , .. dvůr" byl institucí státní, a také 
mínění, jakoby běželo o ryze soukromou organisaci služby a správy. Do
kazuje, že dvůr jest institucí určenou ke knfžecímu zaopatření a k udržování 
i osvědčování panovnické-ho postavení (str. 270 o násl.), dále, že dvorská 
služba. ~ení ani službou soukromou ani státní, nýbrž veřejnou službou 
sui generis (str. 277 a násl.), že dvúr není ústavem náležejfcím státu, nýbrž 
dynastii a panovníkovi, ústavem řídicím se podle práva patrimonijniho 
a v.ydržovaným z veřejných prostředků (str. 290 a násl.), a konečně, že 
dvůr jest jednotným, i když běží o mnoho panovnických práv (str. 301 
a nás!. ). Proto nelze dvůr rozlišovati podle zemí nebo podle různých státo
právních kompetencí panovnfkových. Habsburkové měli jako páni rakou
ských zemí, jako němečtí cí~aři, čeští králové a uherští králové jeden a týž 
dvůr. Spisovatel zmiňuje se také o titulatuře "CÍsařský-kr.álovský", jež 
v l. 1885 a 1889 nahražE"na byla u nejvyšších dvorských šarží a dvorských 
služeb i gard označením "císařský a královsk)r" (str. 303) ~ Bylo by na 
mistě podotknouti, ze titulatura tato nemá státoprávniho odůvodněni 
a byla zbytečně zavedena jako neoprávněný ústupek Maďarům. Právě 

proto, že dvůr jest jednotný, a že titul císař byl za"eden vzhledem k celé 
monarchii, zahrnujíc v ni i země uherské, nemá nová titulatura , ,císařsk)r 
a královský" smySlu. 

Na konci kapitoly rozebírá se terminologie Hof, Hofstaat, Hofhalt 
·(str. 304 a násl.). 

Kapitola desátá, jedna z nejrozsáhlejších, je polemického rázu. 
Spisovatel vyvrací tu, a sice velmi důkladně, rozličná nesprávná tvrzení 
a míněni maďarských profesorův a politikův o poměru panovníkova dvora 
k Uhersku a jeho státnímu právu. Skoro bezvýjimečně tvrdí se s maďarské 
strany, že jednota (společnost) panovníkova dvora pro celou monarchii 
je pouze faktická, a že je to porušením práva uherského státu, který má 
nárok na zvláštni královsk}T dvůr. Ze spisovatelův ne uherských stojí na 

Sborník věd právnlch a státnlch XVII I . 9 
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straně maďar~ké jediný Tezner. Ryt. Žolger probírá celou příslušnou 
literaturu otázky se týkající. Vyvrací především tvTzení, že r. 1526 dvůr 
Ludvíka II. splynul se dvorem Ferdinanda 1. (str. 320 a násl.), a dokazuje 
na základě pramenů, že dvůr Ludví.kův · smrtí krále zašel, Ferdinand pak 
že měl výhradně svůj vlastní německý dvůr. Bezdůvodně uvádějí Maďaři 
dále, že státoprávní postavení panovníkovo čelí proti jednotě dvora. 
(str. 33·{ a násl.). I když společný panovník vládne na základě několika 
státoprávních vlastností - také jako král uherský -, neběží při právu 
na dvůr o nic jiného než o úř.ely a potřeby lysické osoby, která jest jedna 
a táž. Nesprávně se také odvolávají Maďaři na dějiny vzniku § 7. zák. 
čl. XII. z r. 1867 (str. 340 a násl.). Autor ukazuje tu, jak prázdně se Maďaři 

. odvolávají na dějiny a ducha zákona. I jiné jejich argumenty uváděné 
proti jednotě dvora jsou jalové. Logicky a právně neobstojí ani í ,právo 
uherského státu na zvláštní dvůr", (str . 366 a násl.). Neníť dvůr institucí 
státní, nýbrž zřízením závislým na výhradné disposici panovníkovy vůle 
a náležejícím panovníkovi jako právnímu subjektu. Na konci kapitoly 
autor vykládá, že uherští korouhevní páni nejsou "uherským d\orem" 
(str. 376 a násl.). 

Kapitola jedenáctá zabývá se úřady a ::.lužbami stojícími mimo 
dvorní štáby. Jedná se tu o dějinách kabinetní kanceláře , vojenské kan
celáře a generálních i křídelních pobočníků. Exkursem o dvorním a ko
morním titulu spis se zakončuje. 

Kniha Žolgerova přináší mnoho poučení v otázkách , jichž si v lite
ratuře vědecké až dosud málo bylo všimáno, snad proto, že se t~rkají věci 
širší veřejnosti namnoze málo přístupných. K . Kadlec 

Soudní řízení. 

Stefko Kam.illo, Prolcssor an der Universitat Lemberg: GrundPro
bleme des ZivilprocessreGhts. Krakov, HH5 (nakl. Leo Frommer). Str. 323. 
(Cena II K.) 

K základním problémům civilního práva procesního náleŽÍ jednak 
otázka, zda-li a pokud možnost spor zahájiti, t. j. žalobu podati je vůbec 
povahy právní a jestli ano, z jakého pramene toto právo prýšti, jednak však 
otázka, má-li žalobce vůbec nárok na rozsudek sobě příznivý, a když ano, 
v čem tento jeho nárok se zakládá, zejména tkvi-li v IJráv-a vefejném či prý
ští-li z konkretního práva soukromého. 

K těmto problémům se druží otázka - ne tak sporná CI. s problémy 
shora dotčen)Tmi jen volně souvisejíc.í - o tom, je-li proces vůbec poměrem 
právním, a když ano, kdo jsou podměty jeho a jak k němu docházÍ. 

Všechny tyto otázky došly _ .. ar ci teprve v posledních desítiletích -
v literatuře prá.va procesního zevrubného rozboru, OVŠEm ale také různého 
řešení, takže právě v těchto základních otázkách theoretických práva 
procesního je pr-ehled názorú projevených nad míru P(;stl')' a sama orientace 
v nich obtížná. 
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Je tudíž jistě podnikem zásh:žn)Tm, ovšem ale i obtížným, propra
-covati se touto změtí názorů, odporujících si tu přímo zásadně, tu jen v jed
notlivostech, přehledně je sestaviti, kriticky proniknouti, všestranně osvě
tliti, přednosti i vady jejich odhaliti a po té vlastní názor vybudovati. Spi
sovatel shora naznačeného díla podjal se této práce velmi svědom.itě' ; do
chází také k v)'sledkúm zcela samostatu}'m a, podle mého názoru, uspoko
jiv)"m. Je jen ku .podivu, že práce tato, ač psána jazykem německým a Věl:.O
viila otázkám v říšskoněmecké literatuře tolik přetřásallým, s nimiž se 
podrobně vvpoiádává, nedo~la tam, pokud mohu sledovati, ani odezvy, 
ani---až Ha nepatrnou výjimku v "Jur. Literaturblatt, 1916 _." povšimnuti 
v listech odbofll)Th, ač od jejího vydání uplynula l~Ž plná dvě léta. 
Totéž platí i o nť-mecky vydávaných listech rakousk)'ch. Je-li to náhoda 
či je-li v tom system, tčžko posouditi. 

Okolnost tato nemůže b),ti ovšem nám překážkou, abychom na spis 
neupozornili a čtenárstvo české s obsahem jeho --- stručně načrtnutým -
neseznámili. Neboť z náčrtku toho nechť posoudi čtenář sám, zaslouží-li 
si spis ,o němž tu řeč, umlčení, jež mu, jak se podle VŠť'ho zdá, hrozÍ. 

Spis rozčleněn je ve dva díly. V p'Jivém díle - značně rozsáhlejším 
- pojednává se o "podstatě práva žalobního, exekučního a zajišťova

cího" , ve druhém o "processl1 jako poměru právním." V tomto druhém 
díle pojednává autor zvláště také o "abstraktním právu žalob ním, exe
kuéním a zajišťovacím před procesem" (das abstrakte vorprocessuele Klage-, 
Vollstrťckungs-, und Sicherungsrecht), ačkoliv by bylo bývalo asi vhod
nější také tnto část výkladú pojmouti už do dílu prvého, čím? by celá 
nauka o právu žalobním (jak pi-ed podaním žaloby, tak po něm) byla 
získala na přehlednosti i ucelenosti, 

Takto se obrací autor v prvé'n'l díle přímo hned k otázce, zda-li přísluší 
žalobci právo na obsah rozsudku jemu přízniv}' a odkud toto právo prýští, 
je.st-li z práva hmotného či veřejného. Obírá se tedy spis nejprvf' thcorií 
rozsudkovou (Urteilstheorie) a pak teprve, theorií práva žalobního (Klage
rechtstheorie) t. j. práva proces zahájiti, ačkoliv by se byl dle mého n:ízoru 
doporučoval postup opačn~·. 

Y dile pojednávajícím o theorii rozsudkové podává spisovatel nej
prve přehled názorú v literatuře projevených. Názory projevené Degen
kolbem, BiUovem a Kohlerem, označuje sonhrně jakožto "abstraktní" 
publicistická theorie rozsudková"; odůvodňuje označení její jako 
"abstraktní" tím, že theorie tato má právo na obsah rozsudku za zcela 
nezávislé na situaci vytvořené právem hmotným. Theorie tato vrcholi 
totiž \~ pozna.tku, že obsah rozsudku neřídí se vždy právem hmotn}'m (na 
př. zaloba právem hmotným plně odůvodněná je rozsudkem zamítnuta), 
nfhrž utvářením se materiálu procesního, takže v důsledcích toho nelze dobře 
mluviti ani o llároku na nějaký určitý obsah rozsudku, nýbrž vlastně jen 
o práva, aby stranám bylo poskytnuto slyšení a spravedlivé rozhodnutí; 
toto právo je ale čistě procesní. 

Druhou skupinu názorů 'tvoří "theorie o konkretním publicistickém 
nár-oku na rozsudek, exekuci a zajištění ~th(:,Olie o nároku na · ochranu 

9· 
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právní)," založená Wackem a dále propracova.ná zejm. HeUwigem, Eang
heineken-em, Steinem, ale zastávaná i jin)7mi, velmi četnými (i rakouskými) , 
ptocesl.lalisty. Podle této theorie existuje ovšem právo na určitý obsah 
rozsudkl! t. j. právo ua. rozsudek žalobci (a je-li žaloba neodůvodněna, 
i žalovanému) příznivý, ale toto právo prýští nikoli z práva. hmotného, 
nýbrž z nároku na. ochranu právní (Rechtsschutza.nspruch), jenž není 
právem sClIlkromým, nýbrž právem povahy procesní, veřejnoprávní. 

V jednotlivostech ovšem se i zastanci této theorie dosti rozcházejí. 
Třetí skupinu konečně tvoří zastanCÍ "theorie konkretního soukromého 

práva né:1. rozsudek a exekuCÍ", jež však nedošla před spisovatelem zevrub
nějšího rozboru a odůvodnění. Podsta.ta. její záleží ve tvrzeni, že právo na 

'příznivý rozsudek je jenom výrazem subjektivního práva soukromého. V 
jednotlivostech ovšem i tu jsou mezi zastanci této theorie rt'lzné odstíny 
a nepřesnosti , vězící zejm6nav tom, že právo na rozsudek se směšuje 
li mnohých s právem žalovati a že se tedy propůjčuje právu hmotnému ne
jenom vliv na rozsudek, nýbrž i vliv už ' na právo spor zahájiti (žalobu 
podati). K zastancům této theorie počítá autor Plosze, Hellmanna, Weiss
mauna, Dernburga, H6ldera. 

Předeslav takto přehled názorů vůbec projevených, pl-ilaočuje autor 
y kapitolá.ch následujících k vlastní kritice těchto názorů. Nejprve obrací 
se v ka.pitole II. ku kritice abstraktní publicistické theorie rozsudkové (str. 
24 násl.). lfznávi za zásluhu této theorie, že právem klade důraz na. 
to, že soud smí svúj rozsudek čerpati jenom z onoho skutkového stavu věci, 
jejž vynesl spor na jevo. Ale vytýká. jí, že ruší veškeren vztah, mezi právem 
hmotným a rozsudkem. Soud nevydává rozsudek moci skutkového stavu 
procesního, nýbrž mocí práva, jež se v tomto skutkovém stavu zračí. Skut
kovy stav procesní nemůže sá.m býti rozhodný pro obsah rozsudku, jak
m.11e vyjde na jevo, že skutečnosti ve -sporu tvrzené nejsou výrazem skutečně 
existujícího práva materi,elního (na př. jde-li o simulovaný spor). Nemllže 
tudíž rozsudek postrádati konkretního prá.va na určitý obsah rozsudku. Je 
jenom otá.zkou, je-li toto konkretní právo samostatným právem veřejn.~·m 
či právem hmotným, po výtce soukromým. Spisovatel zastává a blíže Odl1-
vodňuje toto d1'uhé m.ínění. Kdo je oprávněn podle prá.va hmotného, má. 
právo Qsvědčovati svoje právo subjektivniamá tudiži právo na příznivý roz
sud~k. Vůči svému odPůrci má. tudíž každá strana právo, aby rozhodnuti 
soudní vyhovovalo jejímu prá.vu soukromému; nikoli však i vt"Iči soudu. 
Vůči soudu má. každá strana jenom právo žádati, aby rrozsudek vyho'voval 
materiálu procesnímu. Ale právě na tento materiál procesni mÍlže každá 
str~na pt'lsobiti tím, že snaží se uvésti a dokázati ve sporu skutečnosti, jež 
jejímu subj. právu ma.terielnímu fla~vědčují. Pak ovšem vyjde rozsudek 
na z~kladě daného materiálu procesního, ale nikoli 1'I'Ioci jeho, nýbrž mocí 
subjektivního práva materielniho. 

Vytknuv takto svoje zá.sadní hledisko, obrací se spisovatel po té 
k 7.cvrubnému vyvrácení názorú jednotliv~'ch zéLstanců abstraktni theorie 
r.ozsudkové a snaží se dokázati, že je nesprávné, popírá.-li tato theoriejaké
koli matel'ielní (ať soukromé či veřejné) právo na. rozsudek určitého obsahu. 
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Degellkolb čerpá s,,:'ojc námitky proti každému konkrétnímu nároku 
na rozsudek (vť'Ťejnopr. i soukromopr.) hlavně z toho, že názory. přiznávající 
stranám právo na rozsudek určitého obsahu, nemohou dáti .uspokojivé od
povědi pro ony případy, kdy rozsudek skutečně vydaný a už právoplatný 
jt obsahu zcela jiného. Co stává se v tomto případě s nárokem na příznivý 
rozsudek určitého obsahu, ptá se Degenkolb, zaniká snad tím, že rozsudek 
vydan~7 zní jinak, či trvá na dále, a když ano, jak lze ho uspokojiti? V před
pisech o materielni právní moci spatřuje Degenkolb nejpádnější důkaz toho, 
že jest vyloučeno jakékoli konkretní právo na rozsudek určitého obsahu. 
Neboť toto právo nejenom by musilo na dále trvati i ve pHpadech t. zv. 
materielně nesprávného rozsudku, nýbrž k jeho uskutečnění musilo by býti 
i dále možno zahájiti nový spor, což je se zásadou materielní právní moci 
nesrovnatelno. 

Proti těmto námitkám Degenkolbovým uvádí spisovatel, že v právním 
útvaru žaloby o ob·novu spatřovati sluší myšlenku. dle níž má každý materi
elně oprávněný právo na rozsudek vyhovující jeho právu subjektivnímu; 
toto právo nezaniká vydáním rozsudku (nesprávného) ani jeho právoplat
nostL Že nelze Ž. o obnovu použiti bez obmezení, vysvětluje se tím, že jak 
postulát, jenž je jí základem, tak i postulát, o nějž se opírá princip právní 
moci, jsou diktovány skutečnou praktickou potřebou, takže nelze dáti 
jednomu přednost před druhým, nýbrž dlužno mezi oběma rozvažovati 
a podle toho, buď ten či onen obmeziti. Okolnost ta, že ž. o obnovu se 
v některých případech připouští, v jiných však cdmítá, je diktována prak
tickými postuláty řízení (ne v hodnost úplné volnosti co do otázky, zda a kdy 
chtějí vystoupiti se svými údaji a důkazy) a je také v p!né shodě s funkci 
procesu jakožto ochrany právní (tomuto úkolu procesu není na úkor, když 
zůstane materielllě nesprá,'ný rozsudek v platnosti , protože byla zmeš
kána lhůta pro ž. o obnovu; tudíž také ne v jiných případech, na př. když 
strana opomene něco uvésti, ač tak učjniti múze, nebo ubní nepravdivé 
doznání a p.). Další námitku proti konkretnímu právu na rozsudek urči

tého obsahu, čerpají Degenkolb, Bůlow, Kohler z toho, ze soud musí často 
vydati rozsudek proti svému přesvědčení, 7.ejm. ve případech zmeškání, 
doznání a p. Ale to souvisí dle spisovatele jednak se staletou zkušeností, dle 
níž ten, kdo se nebrání, činí tak proto, že má 52,Dl ohranu za beznadějnou , 

a ten, kdo doznává, čillÍ tak ve většině případů ve shodě s materielní prav
dou, jednak s tím, že tam, kde přes to rozsudek na základě těchto procesních 
zjevů vydaný odporuje skutečnosti, dlužno to přičísti na vrub chování 
se strany samé. Zákon považuje rozsudek materielně nesprá\'hý v těchto 
případech za menší zlo než přijetí zásady vyhledávací. Je správné, že právo 
procesní nemi'lže vždy naprosto zajistiti rozsudek vyhovující konkretnímu 
.stavu právnímu, ale to samo ještě nevyvrací existenci konkretního práva 
na příznivý obsah rozsudku (parallela mezi účinky soukromoprávního u
znáni a účinky rozsudku) . 

. Právo na příznivý obsah rozsudku není dáno ovšem již tam, kde je 
subjektivní právo materielní; proto také není tím, že se přisvědčí k otázce 
o existenci subj. práva hmotného, ještě rozhodnuto, má-li oprávněný také 
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právo na rozsudek určitého obsahu. O tom rozhpdují předpisy zákonné, 
jež toto právo poskytují, vznik a zánik jeho upravují a p. 

Úcelem procesu není jen zajištění práva ,.processuálně hypotetického" 
t. j. tvrzeného a proměna jeho v "právo processuálně na jisto postavené" 
(Pcgenkolb), nýbrž zajištění daného práva materielního. 

V §u následujícím zaměstnává se spisovatel podrobni::ji s názory B"lo
wovými a snaží se dokázati, že už před procesem existq.je právo osvědčovati 
subjektivní ohrožené právo a tudíž - má-li toto osvědčování subjektivního 
práva díti se procesem -i právo na určitý (příznivý) obsah budoucího roz
sudku, jehož strana nabývá tím okamžikem, kdy nastanou skutečnosti 
ochranu právní zakládající. Nevadí, že toto právo múže býti "ykonáváno 
jeilOm žalobou a uskutečněno jenom rozsudkem (paralella s právem dě

dickým). Tvrdí-li Bůlo'lD, ze účelem procesu není soukromé právo chrániti, 
nýbrž je doplniti, nelze přehlí2eti, že nastupují-li strany pořadem práva, 
poněvadž se nemohou mezi sebou shodnouti, co je mezi nimi právem; přece 
žalobce i tu uplatňuje s\:oje právo na rozsudek určitého obsahu a soudce 
přizpůsobuje svůj rozsudek právě oné situaci materiálně právní, jež tn'á 
mezi stranami mimo proces. Vždyť může býti úkolem ~oudce jenom nale-, 
zení a použití práva, nikoli ale tvořeni jeho. 

Když se byl spisovatel vypořádal s podrobnostmi názoru Kohlerova, 
při ,čemž přirozeně vrad se k důvodům už dříve uveden}Tm (význam, mater. 
právní moci: tuto by nebylo lze vysvětliti, kdyby zákon nebyl učinil sku
tečným účelem rozsudku souhlas jeho s konkr. nárokem na rozsudek, a ž. 
o obnovu: rozsudek, byť i privoplatn}", nemúže udržeti svou zavazující 
sílu, je-li okolnostmi odúvodněna domněnka, že obsah rozsudku neodpovídá 
konkretnímu ná.roku na rozsudek, a žádá-li strana za obnovu) a dotkl se i osa , 
mocené theorie Sohmovy o abstraktním právu exekučním (že právo exe
kuční má povahu tre8tu za nesplnění soukromoprávní povinnosti), přistu
puje v kap. III. ke kritice theorie a nároku na ochranu právní (str. 56 násl.). 
Zde zajímají především ony vývody spisovatelovy, jimiž obrací se proti nej
silnějším domněle oporám theorie o samostatném nároku na ochranu právní. 
Opory takové spatřují zastanci této theorie v oněch procesních úkazech" 
kde je dáno žalobní právo (ve smyslu práva na příznivý obsah rozsudku), 
ačkoli se toto právo neoPírá o nifaké právo materielní. Takovým zjevem pro
cesním je především prý záporná žaloba určovací, neboť žá.dá-li se, aby bylo 
rozs\ldkem vysloveno, že jisté právo nebo právní poměr po právu netrvají, 
nemůže prý přece právo na rozsudek tohoto obsahu prýštiti z onoho ne
existujícíhQ práva nebo poměru -právního. Právem proti tomu však ~piso
vatel uvádí, že žalobce zde svoje právo na rozsudek neopírá o ono neexistu
jící právo nebo právní poměr, n}'brž o svoje vlastní interesse právní; tomuto 
má se dostati rozsudkem ochrany, ono jest také pramenem práva žalobního. 
""Právním zájmem" je však, jak spisovatel zejména rozborem § §ů 17- 21 
c. i·. s. a čl. XLII uv. z. ke. ř. s. dovozuje, jen zájem, jenž opírá se o su1;>jek
tivnÍ hmotné právo nebo takový právní poměr. Strana, jez žádá, aby byla 
ur"čena neexistence cizího práva, chce tím chrániti jen svoje vlastní právo, 
přeje si plně- a nerušeně jen svoje vlastní právo osvědčiti. Spisovatel jde 
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však ještě Jále a snaží se dalšími" ývody dokázatí, že ve případech žalob 
-určovacích, opřených o soukromoprávní zájem, žalobce má i proti odpúrci 
přímo soukr01l10právní nirok na uznání (Anerkennungsanspruch). Doka
zuje zejména, že v každém materielním právu vězí právo, aby byl sjednán 
stav právu materielnímu vyhovující, a že právo na uznání je jenom výrazem 
tohoto práva, snášeje doklady toho jak z něm., tak rak. obč. zákona, i zciv. 
í-ádu soudního (§ 45. c. ř. s.) . Zajímavé jsou vývody spisovatelovy oph:;né 
právě o § 45 c. ř. s. Z tohoto ustanovení zákonného dovozuje totiž autor: 
žalobce je oprávněn žádati uznání svého nároku před procesem a žalovaný 
může svým uznáním žalobě předejíti. Žalobce nejenom může žádati před 
žalobuu uznání na žalovaném, nýbrž musí tak učiniti, nechce-li se vydati 
.ijmám v otázce útrat. Něco podobného múže však zákon ialobci ukládati 
jenom tam, má-li žalobce už před sporem právo na uznání, je-li tedy opráv
něn žádati na žalovaném mimosoudní uznání. 

Také Í\rrzení zastanců theorie o nároku na ochranu právní, že žaloby 
usilující o. změnu stavů procesních (jako ž. o zmatečnost, obnovu, bezúČÍn-
110st výroku rozhodčího a j.) jsou žalobami postrádajídmi základu materi
elněprávního, spisovatel správně odbývá a dovot.:uje, ze tyto žaloby nejsou 
~amy sobě účelem, nýbrž usiluji znovu o to, aby bylo umožněno nové roz
hodnutí věci hlavní, souvisejíce I.!O nejběžněji s procesem dřívějším a z něho 
vznikajíce; práva na takovéto žaloby nejsou tedy samostatnými, mimo 
proces vznikajícími nároky nu. ochranu právní. Také to, že pro takovéto 
próstředky procesní je předepsána forma žalob a rozhodnutí ve formě roz
.sudku, nenasvědčuje ještě existenci samostatného nároku na ochranu právní, 
poněvadž o existeHci takového nároku nemůže přece rozhodovati vnější 
forma. To by vedlo k závěru, že buďsi je učení o nároku na ocluanu právní 
naukou. o formě procesních úkonů anebo že každý nárok na rozhodnutí, jenž 
za trvání spotu z procesního poměru vzniká (odvolaním, revisí, rekursem), 
je nárokem na ochranu právní. Tvrzení Wachovo, že nárok ua ochranu 
právní jakožto nárok procesni nepromlčuje se podle zásad civilistických, 
ž,e na. místo prornlč.ení žaloby (Klagverjahrung) nastává promlčení nároku 
(~c. materielního), vyvrací spisovatel v dalším, dokazuje zejm. z rak. občan

'ského i obchodního zákona, že v rakouském právu promlřuje se zásadně 
toliko právo žalobní, ni'koli ale právo materielní, jež naopak trvá se všemi 
()právněními a záv::t.zky z něho plynoucími dále (§ § 1451., 1489., 1491., 
1431. , ] 432., ] 4~~-{ obč. z.; čl. 349 obch. zák.). Totéž platí i o něm. obč. 
právu (§ 390 něm. obČ. z.). 

Také proti konstrukci nároku na ochranu právní, pokud se přiznává 
.žalované1'luf" činí spisovatel vážné námitky (zalobce by musil svÍtj nárok 
na privní ochranu dokazovati, žalovaný nikoli, k zamítnutí žaloby dochází, 
i když žalovaný nemá žádného zájmu na určeni, rozsudek zaniítavý může 
'býti vydán i bez zvláštního návrhu žalovaného), vyvrací mínění, jakoby už. 
před procesem existoval nárok strany na rozsudek (před procesem existuje 
toliko právo vyvolati zákonnou činnost státu podánim žalob'),'; dlužnďroz
lišovati právo na rozhodnutí a právo na příznivý obsah rozhodnuti; právo 
žalobcovo na rozsudek přízniv)' může býti namířeno jenom proti žalova-
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nému a nikoliv také proti státu (jinak musilo by býti uznání žalovi:\ného 
vyloučeno): pravo na rozsudek mají o"hě strany, právo na přízniv~' rozsudek 
Jenom jedna; rozdíl mezi právem na řízení a právem na příznivý výsledek 
jeho je patrný i v řízení exekučním). odhaluje odpory, jež v sobě chová theorie 
o nároku na právní ochranu (Při rozsudku: nárok na rozsudek straně příz
niv)", při exekuci jen'nárok na činnost soudu), zdůrazňuje, že právo na řízeni, 

poskytuje právo veřejné, toto právo je D.amířeno proti státu, naproti tornu 
právo na příznivý výsledek řízení prýští z práva subjektivního a nam.ířeno 
je proti odpůrci, slučovati obé v jediný útvar právní (nárok na ochranu. 
právní) je vyloučeno. 

Podrobným ' rozborem pojmu práva vůbec dochází spisovatel v dal
ším obsahu spisu k poznatku, že také žalovatelnost je podstatnou Boučást
kou práva subjektivního, tkví v podstatě jeho a není púvodu procesního .. 
V každém právu subjektivním tkví moc objť'ktivním právem poskytnutá 
a tím~e právem dani záruka osvědčovati tuto moc. Žalovatelnost nároku ji.
stého znamená tedy, že nároku je poskytnuta plná normální moc osvědčiti 
se (Bewabrungsmacht); tato moc přísluší všem objektivním právům 
a právním poměrům, pokud není některým odepřena. Z této moci vzniká 
právo osvědčiti ji, nastane-li potřeba osvědčiti 'ji (Bewahrungsbediírfnis)~ 
Právem osvčdčiti se (Bewahrungsrecht) jest právo, aby byl zjednán stav, 
jenž subjektivnímu právu nebo právnímu poměru vyhovuje; toto právo 
jest právem materielním, ovšem jen proti odpůrci. Aby toto subjektivní 
pdwo, osvědčiti svou moc, mohlo se také uskutečniti, je třeba zvláštní k tomu 
vedoucí činnosti, tedy řízení (Schutzverfahren), jež poskytuje tomu, kdo má 
potřebu osvědčiti svou moc, právo veřejné; proto je také v tomto právu 
osvědčiti se obsaženo právo na pHZIŮVÝ výsledek řízeni straně (veřejným 
právem) poskytnutého. Moc osvl-dčiti se (Bewahrungskraft), jež tkví v kaž
dém právu subjekt., je tedy také pramenem práva na příznivý v~rsled.ek 

tizeni. Proto jsou také podmínky příznivého obsahu rozsudku povahy 
materielní; o tom, je-li konkretní právo subjektivní žalovatelným či ne
žalovatelným, nerozhoduje právo procesní, n)Tbrž právo soukromé. Správ
nost tohoto poznatku dokládá spisovatel na příklad~ch mezinárodnjch 
poměrú právních. Z toho, že je k plnému osvědčení práva subjekt, třeba 
i řízení k tomu směřujícího, podává se, že veřejné právo rozhoduje o tom, 
zda-li a jaké prostředky poskytnouti dlužno k osvědčení práv subjektiv
ních a za jakých podmínek má býti ochrana právní poskytnuta. 

Stát může poskytnouti možnost osvědčiti právo tím, že uzná potřebu

osvědčiti je, uznanou právem hmotným, zároveň za hodnou ochrany podle 
práva procesního anebo odepře možnost osvědčiti právo tím, že materi
álně právní potřebu osvědčení práva neuzná za dostatečnou procesní ochrany 
právní. Státnemůže ale nikdy propůjčiti právo osvědčiti moc t. j. právo na 
příznivý rozsudek, zejména tam ne, kde neni práva hmotného nebo hmot-

. nýni právem uznané potřeby osvědčiti je. Otázka. tedy, je-li tu potřeby 
osvědčovací '(Bewahrungsbedurfnis), řídí se právem hmotným, otázka však" 
stačí II tato hmotným právem odůvodněná potřeba k tomu, aby ospravedl
něna byla její s"oudní. ochra.na rozsudkem) řídí se právem procesním. Ale ani 
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t am, kde stát neuzná t uto soudní ochranu za nutnou, nepřestává býti sub
jektivní materielni právo schopným osvědčovati se ; nemá toliko možnosti 
osvědčiti se soudním rozsudkem. 

V kap. IV. laitisuje spisovatel theorie souln'omoprávní, jimž vesměs 
vytýká, že směšují právo žalobu podati a proces zahájíti s právem na příz

l1iV)T v~'sledek sporu, vyvozujíce obé neprávem z konkretního práva sou
kromého; správnou cestou šel totíko Dernburg, jenž však opominul svůj 
názor odůvodnitij . 

V kap. V. konstruuje spisovatel svůj vlastní názor, jejž byl vlastně 
už při rozboru názorů opačných v předchozím projevil a odůvodnil. Je tedy 
tato čá~t spiSu vlastně souhrnnou a stručnou rekapitulací toho, co obšír
něji a roztroušeně pověděno bylo už v předchozích částech spisu. Spiso
vatel rozlišuje abstraktr.,i právo ialobni, poskytující jen právo na řízení> 

dále právo na rozsudek ve věci hlavní, jež závisí na tom, jsou li tu podmínky 
procesní, správněji podmínky rozhodnutí ve věci hlavní (jsou li tu tyto pod
·mínky, mají na rozsudek ve věci hlavní právo strany obě), a koneČllě prátlO' 
na příznivý obsah rozsudku. Toto posléze zmJněné právo tkvi toliko v sub
jektivním právu materielním (po výtce soukromém) ; je tedy samo právem 
l124terielním, ovšem jen v poměru k odpůrci . Ačkoli toto právo prýšti ze 
subjektivního práva hmotného, Ilení přece s tímto právem totožné ; 
neboť k tomu, aby vzniklo straně právo na příznivý rozsudek, je třeba ne
jenom existence subjektivního práva hmotného, nýbrž ještě i jiných cle
mf>ntů (ua př. § § 19., 982., obč . z.) . Právo na příznivý rozsudek je právem 
skutečně existujícím, poněvadž o jeho vzniku, zániku a p. jsou dány určité 
předpisy zákonné (na př. § § 933. , předpisy o promlčení žalob aj .), a je prá
vem materielním, poněvadž o jeho '.'Zniku a zániku rozhoduje objektivní 
právo hmotné. Toto právo ovšem přísluší straně jen vůči odpůrci , v poměre 
k soudu mají obě dvě strany právo (procesní, nikoli materielní) na rozsudek, 
a to podle předpisů procé:sního řádu a skutkového stavu procesem zjišt~ 
ného. ŽaiOVan)T neuplatňuje ve sporu·nija.kého samostatného práva na roz
sudek uylitého obsahu. Příznivý žalovanému obsah rozsudku zamítajícího 
žalobu je jen 1lutným účinkem reflexivním zamítnutí žádosti žalobcovy, 
není ale upokojením samostatného práva žalovanému snad příslušejícího. 

K tomu, aby se 111ohlo jisté právo osvědčovati, je třeba zT/láštních ze
vnějších zařízení a činnosti. Moc osvědčiti se, jež tkvívsubjektivnim práv u, 
poskytuje právo, aby výsledkem této činnosti - vlastni či cizí - byl při
voděn souhlas mezi subjektiyním právem a skutečným stavem, tak aby 
t ento vyhovoval onomu. Je-li tedy prostředkem osvědčení subjektivního 
práva rozsudek soudní, má matel'ielněoprávněu)' právo na příznivý rozsudek ; 
totéž platí, je-li prostředkem osvědčení sukjektivního práva řízení před roz
hodčími :lebo řízení správní a p. Toto právo zůstává nedotčeno, změní·li 
se prostředky, jichž smí strana k osvědčení svého s~bj. práva použiti, na př. 

je-li jistá věc z pořadu práva vyloučena a odkázána před úřady správní a p . 
Na,proti tomu nemá stra.na nijakého práva "nabytého" na určitý prostředek 
osvčdčelli (Bewahrungsmittel). Stát urču~e řízení, v němž se mliže uplat-
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niti moc osvědčiti se, tkvící v právu hmotném, jakož i podmínky, za. uichž 
se tak děje. 

Aby mohl býti vydán rozsudek příznivý, musí strana míti subjektivní 
materielní právo nebo tu musí býti právní poměr osvědčení schopný, dále ob
jektivně vzato potřebu ochrany právllí a konečně musí tato potřeba ochrany 
býti také procesním právem uznána za dostatečllou. V rakouském právu 
1lznává se potřeba ochrany prá~/ní právem procesním, vyhovuje-li ustallove
mm §§ 228., 406c. ř. s. Až potud bylo bylze se spisovatelem souhlasiti. l\rrdí· 
li ale v dalším, že toto přislíbení ochrany ve formě rozsuuka cel)'Tm katego
riím žalob je podmínkou, aby se jednalo ve věci samé (Sachbehandlungsv'oraus
'Sctzllllg) a že tam, kde se materielní potřeba ochrany nekryje s potřebou 
procesním právem uznanou, zejm. ta.m, kde někdo Ly v Rakousku zaža
túval plnění nedospěié, ačkoli jeho pohledávka nepatří k pohledáykám ali
mentačnÍm (406. věta 2. c. ř. s.) "musí zahájen] řízeni o žalobě, a bylo-li 
i ízení už zahájeno, tedy pokračování v něm býti odepřeno," a ne::imí prý 
'býtj vydáno rozhodnutí ve věci hlavní a vydání rozsudku musí býti ode
přeno, a to dokonce z moci úřední (str. 221), nelze zajisté s tímto názorem 
souhlasiti. "Dospělost" pohledávky je materielnč právní náležitostí potřeby 
právní ochrany ; náležitost tato musí tu býti ovšem, má-li býti vydán roz
sudek žalobci pfíznivý, nikoliv ale také, aby mohl býti vydán rozsudek vůbec. 
Rozsudek ve věci samé bude vydán, ovšem ale v tom smyslu, že se žaloba 
pro" tentokráte" zamítá. Nemůžeme tedy také v § 406. c. ř. s. spatřovati 
nějakou "podmínku jednání ve věci samé." Názor tento odporuje ostatně 
i znění §u 40(";' c. ř. S., kde se mluví o "odsouzení" (Verurteilung), nikoli však 
'Ů vydání rozsudku vůbec. Důsledně nelze také souhlasiti se spisovatdem, 
že by se musilo k dospNosti pohledávky přihlížeti z moci úřední. To, co tu 
řeč,eno bylo o §u 40f;' c. ř. s., platí ale také o §u 2~8. c. ř. s. Také náležitosti 
v tomto ŠU pro žaloby určovací vypočtené nejsou "podmínkami jednání ve 
věci samé," n)'Lrž jen podmínkami žalobci příznivého rozsudku. Neshle
-dá-li jich soud, rozhodne ve věci samé, ale zamítne žalobu. 

Odmítnutí jednati a rozhodnouti ve věci samé nastane ovšem tam, kde 
potřeba ochrany materielním právem uznaná není uznána procesním prá
vem za dostatečnou k tomu, aby byla poskytnuta" Gerichtshilfe durch ma
terielle Entscheidullg", jak spisovatel na jiném místě (str. 220) praví. Sem 
spadají ale, jak mám za to, jen (formální) podmínky procesní (ProcessvoI'
aussetzungen). 

V souhlasu s konstrukcí Svou určuje spisovatel v dalším také~ co je 
předmětem a prostředkem ochrany ve sporu ; při žalobách na plnění je 
předmětem ochrany dospělý nárok materielněprávní::t prostředkem ocll.rany 
:V~7rok o dospělém (nebo výminečně i budoucím) plnění; při Ž. určo

vacích je předmětem ochrany ono subjektivní právo, v němž t1.."Ví právní 
zájem určovací, prostředkem ochrany vJ'rrok určovací. O předmětu ochrany 
nečiní se v)rrok ani v rozsudcích sphíovacích ani určovacích, poněvadž v po
vinnosti žalovaného k plnění je zároveň potvrzen nárok žalobcův na toto 
plnění a poněvadž při ž. určovacích není třeba zvláštní zmínky o předmětu 
'Ochrany k poskytnutí jejímu. Ž. na. právní změnu jsou dle autora soudním 
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uplatňováním mater.ielníh0l'ráva na hlto změnu. Předmětem ochrany je 
právo na změnu .právpí, , prostředkem ochrany je .konstatování a zároveň 
v něl11 obs~žené ~lskutečn,ění tohoto práva. Příkaz na plnění obsažený.y ž. 
rozsudcích splňovacích není zvláštním veřejnoprávi1Ím příkazem, nýbrž jest 
jen ,opakováním, deklarací , splňovacího příkazu obsaženého už v právu 
materielním. ,Dle t)Tchž hledisek konstruuje spisovatel také právo exekučIÚ 
a zajištovací. ovšem s obměnami, jež se podávají ze zvláštnosti těchto Hzení. 

V druhém díle spisu pojednává spisovatel, ja~ už uvedeno, nejprve 
o abstraktním předprocesním právu žalobním (právu na. exekuci, zd.jištění) 
.a po té o právním poměru procesním . 

Pokud jde o abstraktní předprocesní právo žalobní t. j. právo procesní 
aparát žalobou v pohyb uvésti, zastává a odůvodňuje autor mínění, že 
máme zde co činiti se skutečným právem subjektivním, ov-šem veřejnJ"m, 
nikoli s pouhou faktickou nebo právní možností. Opírá se při tom o pojem 
subjektivního práva veřejného, vytvořen~T literaturou práva veřejného 
(Jellinek) a vyvrací názory, jež v téže otázce projevili Wach, KoMer a BiUow. 
Zvláště štastně, zdá se mně, odbývá autor vývody Wachovy, jenž vidí v po
dání žaloby pouhý výkon faktkké možnosb, nikoli výkon práva subjek
tivního. Poráží tu totiž autor Wacha jeho vlastními zbraněmi, vytýkaje mu 
právem, že zaměňuje "stát" s "orgány úředními." Definuje-li Wach sub
jektivní právo v tom smyslu, že musí "geradezu das Sollen des Einen zum 
Iuhalt eines staatlich anerkannten Diirfens des Anderen gemacht sein" 

.a tvrdí-li, a že doděláme se pojmu práva subjektivního "nur wenn das indi
viduelle Handeln-Diirfen als solches. weil einem schutzbediirftigen Interesse 
dienend, ' dem Staate wesentlich, und der Staat ihm demzufolge seinc San
ktion und seinen Zwang vcrleiht", namítá mu autor právem, ,že právě toto 
abstraktní právo žalobní vúči státu skutečně má všechny tyto znaky Wa
chem žádané. Neboť podáním žaloby žádá žalobce od státu, aby vyřídil jeho 
žalobu způsobem procesnímu řádu vyhovujícím. Obsahem "des staatlich 
anerkannten Diirfens" žalobcova je tu pfávě "das Sollen des Staates" a to
muto žalobcovu "DiiTÍen" propůjčuje také stát svou sankci i donucení v po
době opravných prostředkú, jež přisluší proti tomu, odepře~li 80ud vyříditi 
žalobu způsobem soudnímu řádu odpovídajícím. Také na otázku, je-li 
možno, aby měl žalobce '/.tž Před podáním své žaloby právo vyvolati činnost 
státu podáním žaloby, odpovídá autor vlastními slovy Tifltzcho'l.'ými; neboť 
je-li nepochybno, že žalobce má toto právo po podáni žaloby, nemůže zajisté 
-toto právo vzniknouti teprve podáním žaloby, nýbrž musilo tu býti už před 
tím. Neboť "jak by mohlo právo subjektivní, jehož tu posud nebylo, vzni
knouti teprve tím, že jest uplatňován'o"? CH{ach.) 

Přes to, že autor zastává existenci předprocesního abstaktního práva 
žalobního, neuznává nějakého před procesem snad už existujícího žalobního 
práva v poměru žalobce k žalovanému. Ono právo žalobcovo je namířeno 
toliko proti státu, nikoli proti (budoucímu) žalovanému. Následkem toho 
není nijaké povinnosti žalovaného pustiti se ve spor (Einlassungspflicht), 
a to ani jako povinnosti prohlásiti se o právním tvrzení žalobcově (Plósz)
ani jako povinnosti prohlásiti se o skutečnostech žalobních (Degenkolb), Ta 
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okolnost, že žaloval1)' je zatažen do sporu i proti své vúli , vysyětluje se 
soudní mocí státu příslušející, nikoliv ale zvláštní povinností žalovaného~ 
j,iž by měl k žalobci. Odpůrce o řízení zpravený má toliko právo účastniti se 
na řízení, nikoliv povinnost. 

V druhé kapitole přistupuje autor nejprve k pojmu právního poměru vů
bec (právní poměr je takový poměr, jenž tvoří společný pramen subjektivních 
práv a povinností; je poměr jednotný; je to poměr stále postupující, se 
vyvíjející; je útva:rem práva subjektivlúho; múže existovati jenom mezi 
právními subjekty). Výsledků rozborem právního poměru získaných pou
zívá autor v dalším jednak k tomu, aby zaujal stanovisko k názorům práv
ního poměru procesního neuznávajícím (Schrutka, Menger, Planck, Skedl, 
Schultze), jednak ku vlastní konstrukci procesního poměru právního. Proces 
jest dle autora proto právním poměrem, protože z něho vznikají subjektivní 
práva a povinnosti, a sice mezi státem (nikoli soudem, jenž sám o sobě není 
subjektem právním) a každou stranou, po případě mezi státem a jin)Tmi 
účastníky řízení, takže je zde tolik právních poměrů procesních, kolik je 
stran a účastni.ků. Přes to, že právní poměr procesní trvá mezi státem 
a každou stranou a že vznikají z něho pro strany práva a pro soud p9vinnosti, 
neuznává autor také opačných účinků, takže by strany byly vůči státu po
vinny a on vůči nim oprávněn, ; právní poměr procesní je částí dále saha
jícího poměru státu k subjektům jeho moci poddaným. A jako povinnosti 
bérní neodpovídá žádné právo individua, ,tak také právo uvésti soudy v čin
nost, nemusí nutně b)'ti doprovázeno povinností individua k státu. Uznává
li autor právní poměr procesní mezi státem a každou stranou, neuznává 
ho mezi stranami navzájem: neboť mezi stranami není v procesu vzájemn)lch 
procesních práva povinností. Povinnost k náhradě nákladú řízení, povinnost 
k vydání listin a vykonání pHsahy vyjevovací nejsou povinnostmi pro
cesními , nýbrž buď civilněprávními nebo veřejnoprávními, ale nikoli pro
cesními. Vytknuv rúzllé způsoby právního poměru procesního (v řízení řád
ném nebo zvláštním, exekučním, zajištění dúkazů ap.), zdúrazňuje jeho 
veřejnoprávní povahu, jeho způsobilost, aby se stále vyvíjel podle různých 
právo zakládajících, měnících nebo rušicích skutečností procesních, jeho 
jednotnost (ne proto, že proces sleduje jednotný účel, nýbrž protože je pro
cesní poměr právní jednotným pramenem procesnich práva povinností), 
jeho různost od materielního poměru právního, jenž je předmětem sporu. 
Co do otázky, kdy právní poměr procesní vzniká, odchyluje se autor od ná
zorů dosud v literatuře projevených potud, že vznik jeho spojuje se už podá
ním žaloby (nikoli přijetím žaloby na soud nebo doručením jejím, nebo do
konce tím, že se žalovaný pustí do sporu); ovšem vzniká tímto okamžikem 
právní poměr procesní toliko mezi žalobcem a s'tátem. Na žalovaného rozšHí 
se tento právní poměr teprve doručením žaloby žalovanému. 

V posledním §u pojednává se o podmínkách procesních (Processvor
aussetzungen); autor odmítá právem názor Bůlowuv, jakoby to byly 
podmínky pro vznik právního poměru procesního, a považuje za pod
mínky procesní ony, jichž je třeba, aby bylo lze rozhodnouti ve věci hlavní 
(- proto dává přednost označení: Sachbehandlungsvoraussetzungel1). 
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Výpočtem těchto podmínt;k procesních, roztříděných dle toho, týkají li 
se soudu, stran, předmětu a řízení, spis končí. Pokud k podmínkám roz
hodnutí ve věci hlavní počítá i všeobecné poskytnuti právní ochrany "durch 
Anerkennung der HiuHi.nglichkeit des materiellen Schutzbediirinisses", bylo 
už na nesprávnost tohoto názoru dříve poukázáno. 

Otázky ve spisu tak důkladně probírané jsou ovšem důležity jenom 
protheoriipráva procesního; pralrsi samu valně oplodniti nemohou. Tohoje 
si autor také vědom. Pokud jde ale o theoretická bádání, nebude lze -podle, 
mého míněni - žádnému theoretikovi přistoupiti k otázkám těmto aniž se 
seznámil s obsahem spisu zde oznámeného. To proto, že autor rozebírá pro
blémy theorii práva procesního zaměstnávající v celé šíři i hloubce jejich 
a podrobuje zejména theorii o nároku na ochranu právní podrobn)Tm, velmi 
dúkladným i důmyslným rozborům, a dochází k výsledk\.lm pro ni 
nepHznivým. Spis je zejména i pro nás zvláště zajímavým proto, že sta
novisko, jež zaujímal ode dávna náš Ott k nauce o t. zv. nároku na ochranu 
právní, dochází ve spisu Stefkovl nového potvrzení a plného zadostiučiněnÍ. 
Kdo přistupuje ke studiu spisu Stefkova ncpředpojatě a nemá zakalen úsudek 
už napřed zaujatým stanoviskem, nemůže vývodům jeho upříti plné pře

svědčivosti; konstrukce jeho o tom, že i právo na příznivý rozsudek tkví 
ve pl7ávu hmotném, je zcela přirozenou, nehledanou a přesvědčuje právě 
svou jednoduchostí. A mám za t <t,> že je přímo povinností těch, kdož hlásali 
dosud nauku o nároku na oC.hranu právní jako jedině správnou, aby nyní 
svoje stanovisko zrevidovali. Hora, 

Konku1f sordnlltng, A1tsgleichsordnung, Anfechtungsordnung und deven 
Einfilhrungsverordnung. (Kaiserliche Verordnung vom 10. Dezember 1914, 
R. G. Bl. Nr. '337.) Mit ErHiuterungen von Univ. Prof. Dr. Robert 
Bartsch, Sektionsrat im k. k. ]ustizministerium und ord. Univ. Prof. 
Dr. Rudolf Pollak, k. k . Oberlandesgerichtsrat in Verbindung mít ord. 
off. Univ.-Professor Dr. Alexander Lofller und MinisterialvizesekretiLr 
im k. k. Finanzministerium Dr. Franz Bartsch. Wien, Tempsky, I. Band 
1916, II. Band 1917. 

pr'edmětem této recense j sou toliko trestně právní ustanovení ds. na
řízení v nadpise uvedeného (čl. X---XIII úvodniho nařízení), zpracovaná 
profesorem Loffleremve svazku II. str. 417-577 . 

LiJfllef'ova práce má jen zevně ráz komentáře. v jehož rámec jest 
vsunuta: mohia by však zcela dobře po vynecháni textu zákonného býti 
'systematickou monografií deliktů úpadkoyých. ukazujíc. jak lze podati 
formou komentá.ře důkladné systematické zpracování látky. Arci je to 
umožněno značným dílem povahou předmětu samého. Neboť, jak známo, 
připouští zvláštní část trestního práva ještě nejspíše podrženi zákonného 
pořádku, zejména když zákonodárce sám se snažil jednotlivá ustanoveni 

. nejen obsahově promysliti, nýbrž i soustavně seskupiti. Že to i ono se 
stalo, pokud j de o trestněprá vni ustanoveni cís. nařízení zlO. prosince 
1914 ř. z. 337, převzatá v podstatě z osnovy trestního zákona, sluš! uznati 
bez výhrady. 
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Po stručném historickém přehledu rozvíjí Lójfle1' nej prve ve vše
obecné části (str. 421-45~~) theoretické základy, na nichž spočívá úprava 
deliktů úpadkových v právu dnešním, při čemž přihlíží také k právu ně
meckému a uherskému, jakož i k švýcarským osnovám za účelem srovná
vacím a charakterisuje poměr deliktů úpadkových k maření exekuce 
S hlediska povšechného. Dále podáno jest rozdělení úpadkových deliktů, 
a to na vlastní (trestné poruchy pře.dpokládající zaviněné způsobení škody ; 
chráněný statek právní: právo věřitele na uspokojení majetku dlužníkova) 
a nevlastní, t. j. "skutkové podstaty s úpadkem jinak související." K vlast
ním deliktům úpadkov)Tm počítá Laffler podvodný úpadek (§ 205a), 
poškození cjzích věřitelů ( § 205b), nadržování věriteli ( § 485a) a nedbalý 
úpadek ( §486), k nevlastnim knihový delikt § 486a (nedostatečné vedení 
knih dlužníkem) a trestn:' hrozby § 486b, při nichž předmětem ochrany 
jest ryzost llpadkového řízenÍ. Dále probírá pojem věřitele, zejména 
hledě k osobám hromadným a zástupcům, vztahy úpadkovych deliktů ke 
konkursu a mnohost věřitelů jako znak pojmový a ukončuje všeobecný 
díl rozborem otázky subjektů (pachatelství, spoluvina, účastenství a podil
nictví). 

Na tu následuje díl zvláštní, t. j. podrobný rozbor jednotlivých de
liktů úpadkových a "souvislých podstat skutkovÝ'ch," v jich pořádku 
zákonném (str. 453-577). Seskupení I' tky není provedeno u jednotli
vých deliktů způsobem jednotným. (Srov. na př. různost v přehledech 
obsahu u úpadku podvodného a úpadku nedbalého, str. 455 a 522.) 'Fím 
yšak nechci snad vytýkati nějakou vadu. Naopak jednotná šablona, 
podle které bývá zpracována zvláŠtní část v učebnicích trestniho práva, 
má tu stinnou stránku, že musí býti uváděno za důsledným zachováním 
systému často mnoho samozřejmého, kdežto lecos, co věděti by zajímalo, 
se ztrácí ve ztrnulé síti systému. Snažil-li se tedy La/fler, probíraje 
je~notlivé delikty, upraviti systém dle zvláštní povahy látky, sluší to, 
prohlási ti přímo za přednost zpracování. 

Vůbec jeví se Lafflerova práce rozborem křehké látky právě tak 
objemným jako dilk1adným. Zásluhu její sluší tím výše ceniti, čím chudší 
jest pi'cdcházející literatura nového zákona se ' týkající (poukazuji zde 
zejména na stručná dllka AUmanna a ryt. HaPlera, vÍCe pro praksi 
určená), a čím méně podnětů theoretikovi poskytuje. Starší literatura: 
vztahuiicí se na právo zrušené a rovněž judikatura nezůstaly sice nepo
všimnuty; protože ale nové právo jest zbudováno na zcela odchylných. 
samostatných základech, bylo možno užíti uveden)Tch pomůcek při vý:... 
kladu toliko s největší opatrností a spíš ien za přirovnaním. Totéž pak 
platí -vyjímajíc ovšem skvělé pojednání Wachovo ve Vergleichende Dar
stellung des Deutschen und ausHindischen Strafrechtes, v němž na širo
kém srovnávacím podkladě se rozvinují vůdčí myšlenky opravné - o lite
ratuře německé, hledíc k úplně různé zákonné úpravě látky v německém 
právu. 

A tak mohly všecky tyto pomůcky sloužiti celkem toliko k sebrání 
látky, již bylo teprve uspoi"ádati podle získaných základních hledisek. 
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a k formulaci otázek, jež, připojíc k nim další ze zákona samého vyplSr
vající, podle tohoto bylo zodpovídati. Dokonalé splnění těchto úkol'ú 
záviselo na dalším předpokladu: zevrubné znalosti veškerého ostatního 
t. j. mimotrestního obsahu cís. nařízení. Neboť ač.koliv vlastní delikty 
úpadkové právem byly učiněny nezávislými na zahájení konkursu nebo. 
řízení vyrovnávacího, přece je mezi příslušnými trestními ustanoveními 
a ostatními. předpisy řádu konkursního a vyrovnávacího tak úzký vztah 
formálný i věcný, že jen vniknutí v tyto předpisy múže zajistiti pevný 
základ pro rozřešení mnohých theoretických otázek a ještě četnějších 

praktických připadů v oblasti trestněprávní. 
Všem těmto požadavkúm a úkolúm vyhověl Lojller ve své práci co. 

nejdokonaleji. Podařilo se mu zpúsobem vzorným vyvinouti vúdčí vše
obecná hlediska a v jednotlivostech poskytnouti takovou hojnost propra
cované látky, že sotva asi se naskytne mnoho otázek, jež by nebyly ve 
spise buď -pHmo zodpověděny aneb k jichž rozřešení by nebyly poskyt-· 
nuty aspoň dostatečné základy. Lol/lerovou předností, již nesluší podce
ňovati, jest, že dovedl získané poučky theoretické případnými příklady 
praktickými podepříti a tak práci svou učiniti stejně cennou pro theórii 
i praksi. 

Jakási obtíž vypl ývala pro Lol/lera, hle díc k uvedené souvislosti trest
něorá vních a ostatních ustanovení cís. nařízení, z vlastnosti komentáře 
jako díla hromadného. Bylot Lofjlerovi tu i tam pracovati s pojmy, jichž: 
určení bylo podáno již dříve tím neb oním z jeho spolupracovníkú. Za
choval-li Lo//ler v tomto směru svou samostatnost, a snažil-li se v případě ,. 

kde se domníval, že nelze mu přistoupiti na určení pojmové s jiné strany 
podané, rozvinouti své vlastní mínění o věci, - odkazuji zejména na poj
mové určení nadržování str. 527d. a nezpúsobilosti platební str. 527d. - 
nehledě na nebezpečí, že by mohl býti celku vytýkán nedostatekjednot-
nosti, sluší to podle mého mínění jen schvalovati, již hledíc k žádoucné sa-
mostatnosti trestněprávních hledisek. 

Rozumí se, že nemúže býti mým úkolem, abych vykládal a kriticky 
rozbilal, jak spisovatel se sta,rí k četným vyskytujícím se otázkám. Budiž . 

. mně ale dovoleno vybrati aspoň některé z hojné podané látky, částečně 

také ktomu účelu, abych, vykonávaje zvykové právo recensentovo, příle
žitostně vyložil vlastní mínění, nechtěje tím, jak se samo sebou rozumí ně-

jak snižovati vnitřní hodnotu výborné práce. 

Tů zmínil bych se nejprve o pojmovém znaku mn.ohosti věřitelů, jehož 
vyžadují úpadkové delikty dle výslovného tvrzení Pamětního spisu,l) 
k němuž se de lege lata připojuje také Lolller. Úplně sluší souhlasiti 
s auktorem, pokud jde o námitky, jež proti tomu činí de lege ferenda 
(str. 427d, 439d). Jdeť přece o jistá typická jednání dlužníka i třetíc.h, 
jimiž věřitelé ve svých právech se zkracují, a nelze skutečně pochopiti,. 

1) Denkschrift zur Einfiihrung einer Konkursordnung, einer Aus
gleichsordnung und einer Anfechtungsordnung, Vídeň, 1914, obsahující' 
vládni motivy. Jich výtah srov. ve Věstníku min. sprav. 1917, -str. 6-14 
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proč iedi1'lý věřitel by měl méně oelu'any potřebovati neb zasluhovati než 
mnohost věřiteJů a proč ku trestnosti takových jednání by měl vyža
dován býti právě concursus creditoru:m. Deime tomu, že úplně zadlužen)' 
muž upravil právě své poměry majetkové, opatřiv si větší zápůjčku 
u penězního ústavu a zaplativ z této zápůjčky všecky své dluhy, takže 
peněžni ústav je nyní jeho jediným věřitelem. Z jaké příčiny má proto, 
.a pok,ud tomu tak jest, míti možnost činiti na škodu svého věřitele vše 
to, co jinak by bylo podvodným nebo nedbalým úpadkem, jako odsta
novati kusy majetkové, poškozovati neb prodávati je hluboko pod cenou, 
činiti přílišný náklad a j, V., nestávaje se trestným pro tyto delikty 
a z jaké příčiny má býti ihned trestným, koupila-li náhodou jeho 
služebná před tím, než spáchal jednání věřitele poškozuiící, u pekaře 
nebo řezníka zboží pro něho na dluh nebo zůstal-li dlužen v hostinci za 
-oběd? Ne vždy bude moci býti užito ustanovení o podvodu, poněvadž 
věc se může sběhnouti bez způsobeni neb užití omylu, a také trestní 
hrozba proti mařeni exekuce může nás nechati na holičkách, nechceme-li 
činiti násilí pojmu "exekuce prováděné nebo hrozící" (srov. sb. 632; 
"Finger II. 533 a vysvětlivky k osnově tr. zák. z r. 1912 str. 317). 
Úplně pravdu má Lolller (str. 457d), spatřuje-li možnost správné úpravy 
jinak-dosti temného poměru mezi mařením exekuce a podvodným úpadkem 
právě v tom, když jednotlivý, tím spíše ovšem jediný, věřitel se postaví na 
-roveň mnohosti věřitelů. 

Na rozdíl od motivů má Lolller (str. 439d.) za to, že zákon nežádá 
mnohosti věřitelů poškozených, nýbrž že stači, když z několika věřitelů 
třeba jen jediný byl jednánfm zkrácen. K tomuto mínění dospivá Loflle·y 
přes to, že zákon na různých místech (§ 205 a § 205b, § 486b) mluví o po
"škozenl ,,(svých) věřitelů nebo jefick části". Tvrdít Lolllet' prostě, že jeden 
věřitel tvoří právě také část věřitelů. V tom sluší mu zajisté dáti za pravdu. 
Jenže pak nezbývá v uvedených paragrafech nic, z , čehož by bylo nutno 
souditi na to, že mnohost věřitelů je znakem pojmovým. Že užito bylo 
-čísla množného, nemá ani samo o sobě ani v uvedenéms pojeni ("věřitelé 
nebo jejich část") v té příčině významu; neboť kdo poškodí svého jediného 
věřitele, poškodil právě všecky své věřitele. O několika věřitelich mluvi 
zákon výslovně jen v § 486 Č. 1 a v § 486a ("dlužník někotika věřitelů") ; 
v případě § 485 (nadržování věhtelů) pak je mnohost věřitelů už pojmo
vým předpokladem (concursus creditorum necesarius). Nedáme-li se tedy 
másti ahi materiáIiemi zákona, aniž dějinnou tradici - ostatně .spíše cizo
zemskou- na které se zakládají, mohli bychom pojmového znaku mno
hosti věřitelů právě tak nesrozumitelného jak obtížného zbaviti se aspoň 
ve případě § 205a a § 205b, tedy právě v nejtěžšfch připadech deliktů 
úpadkových, potom ale také ve případě § 486 Č. 2. a jinak zůstaviti budoucí 
·celkové reformě trestního práva, aby sjednala nápravu. Že tím vzniká 
mezi číslem 1 a číslem 2 §u 486 nesnesitelný odpor, v tom sluši Lolllerovi 
přisvědčiti, při tom ale jest zdůrazniti, že tento odpor vystupuje v texto-
váni obou zákonných míst samých (1. dlužník několika věřitelů ..... . 
:2. kdo ...... ) a to při1iš zřejmě, než aby jeho podržení ve výkladu mohlo 



o, 
še 
a
u, 

ty 
10 

ře 

lž 
ní 
·Ji 
:2; 
). 
'y 
m 
La 

;á 

ů 

w 
)-

n 
1. 

.o 

o 
.é 
o 
.J 

,-
y 

5. 
ii 
:í 
i 
i 

) 

Soudní řízení. 14-5 

se jeviti v odporu se zákonem. Či je možno se domnívati, že slova "dlužník 
několika věřitelů" nebyla opakována pod číslem 2. toliko pro libozvuk? 
To bylo by velmi povážlivou ukázkou legislativní stilistiky. Ostatně ne
myslím, že by prakse se dala tam, kde není mnohosti věřitelů, zdržeti, 
aby neužila ustanoveni o podvodném úpadku, jsou-li tu ostatní zákonné 
znaky, zejména, když by selhávala ustanovení o podvodu a maření exekuce. 
Na štěsti je případ úpadku s jediným věřitelem dosti vzácný. 

Zmínky zasluhuje způsob, kterým Lojller (str. 526d.) se vypořádal 
s pojmem nezpusobilosti platebn·í. Tento pojem důležitý jak pro mimo
trestní ustanovení ds. nařízení, tak i pro delikty úpadkové . - nezpůso

bilost platební je" § 486 Č. 1. a 2. pojmovým znakem a · v § 486a objek
tivní podmínkou trestnosti - jest, jak známo, dosti sporný v obou nazna
čených oblastech. Dle mínění převládajícího, k němuž se přidává také 
Lotllef, nekryje se pojem ten s pojmem předluženosti. Jest dosti lidí, kteří 
jsou předluženi, ač nemohou býti prohlášeni za nezpůsobilé k placení. To 
jsou zejména oni, jichž osobní síla pracovní vynáší tolik, že jsou s to, aby 
splnili své povinnosti ku svým věřitelům. Naproti tomu bude někdy 
toho, kdo s to není, pokládati za nezpůsobilého ku placení, třeba jeho paa
siva jsou převyšována aktivy. Přes to nemůže formule : "nezpůsobilým 
ku placeni je ten, kdo nemůže zaplatiti své splatné dluhy" uspokojiti . 
}inakbybyl dlužník vězící až po krkve dluzích, ienž, ucpávaje díru dírou, 
dovede po dlouhou dobu se udržeti nad vodou, stále ještě způsobHým ku 
placení .... kdežto aktivní dlužník, kterýž přechodným uvíznutím platú jest 
nucen žádati za zcela nevinnou prolongaci , byl by ku placeni nezpůso
bíl)Tm. Dle Lottlerova mínění }est materiálně nezpůsobilým ku placení, 
" kdo dle pravidel solidního hospodářství soukromého - ~{, obchodníka dle 
pravidel počestného obchodu -:- jest s to, aby uspokojil ~, přiměřený čas všecky 
s1Jé věřitele" (str. 229). Touto formulkou , jak za to mám, velmi šťastně 
zvolenou, zejména její pružnou složkou (pravidla solidního hospodářství 
soukromého nebo počestného obchodu) umožněno je správné hodnocení 
případů svrchu uvedených a propůjčena pojmovému určení žádoucna při
léhavost k názorům obchodního života, často dle místai doby se měnícím. 

Značnou nesnáz způsobuje subjektivní stránka deliktů úpadkových 
také tomu, kdo -jako Loffler-mllže býti pokládán za "specialistu" v té 
příčině. Touto stránkou rozeznává se zejména nadržování věřjteli. (.§ 485) 
od druhého případu nedbalého úpadku (§ 486 čís. 2: placení dluhu, zřízení 
zástav y ). Rozhodný je v tomto směru obmysl (Absich,t) směřující ke zkrá
cení věřit~lů (§ 485). Než takový obmysl, to jest (dle míněni převážného 
.a má-li tento rozdíl v terminologii míti rozumný smysl, jak za to mám, 
jedině přijatelného): poškození věřitelů jako účeI.anebo jinými slovy před
stava tohoto poškození jako pohnůtka jednání, bývá ve tu skutečnosti dost 
řídký. Za typický sluší jej pokládati zajisté jen ph poškození kusů majet
kových. Příklad: dlužník zpustoší ze zlomyslnosti svou usedlost, aby vě· 

řitelé naň naléhající obdrželi co nejméně. V jiných případech bude dlužník 
zpravidla veden úmyslem, aby sobě nebo jiným osvojil neoprávněný zisk 
majetkový. Tento úmysl jest ve případě § 85 (nadržování věří telí) přímo. 

Sóonalk věd práva leh a státnlch XVIII.~ 10 
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typický, kdežto včdomÍ, že tím ostatní věřitelé jsou poškozováni, běží 
obyčeině toliko vedle jako představa zla s tím spojeného. Má-li tedy zákon 
miti rozumný smysl. nelze mu zajisté přikládati jiný význam, než analo
gickému ustanovení článku 100 švýcarské osnovy z roku 1908, kteréž mluví 
o vědomém nadržování na škodu jiných věřitelu. Nepochybně jeví se v té 
příčině znění císařského nařízení jako refoxma ho in pej us proti osnově trest
ního zákona z roku 1912, kteráž se spokojuje v § 367 úmyslným nadržo
váním některému věřiteli na škodu jiných. Vykládá-liLoffler (str. 518d.) slovo 
"obmysl" v § 485 ve smyslu širším t. j. úmysl (Vorsatz), žádáli, aby pa
chatel jak nadržování jednomu z věřitelů, tak i zkrácení jiných rozvážil 
a sobě umínil (§ 1 tr. z.) a vylučuje-li dolus eventuální, t. j. jednání na ne
bezpečí výsledku, žádá, jak za to nám, toliko na pohled více; praktický 
výsledek bude as týž. 

Phsvědčiti sluší LojjZerovi (str. 521) v tom, ze vyloučiti jest ideální 
konkurenci mezi ustanovením § 485 a § 486 čís. 2. Dlužník, který posky
tuje výhodu některému ze svých věřitelů splacením jeho pohledávky, do
pouští se podle toho, poškozuje-li tím jiné věřitele úmýslně nebo z nedba
losti, přečinu dle § 485 nebo přečinu dle § 486 čís. 2, nikoliv obou. Arciť 

může jednání, pokládá-li se toliko za nedbalé, stiženo býti trestem přís
nějším (srov. § 486čís. 3), než prohlásí-li se za úmyslné, což jest nepochybně 
technickou vadou zákona. . 

Neméně obtížným jeví se někdy rozlišování mezi úpadkem podvod
ným ( § 405) a nedbalým úpadkem spáchaným kulposním zaviněním své 
nezpůsobilosti platební (§ 486 čís. 1.). To)hned vysvitne, pováží-li se, že 
po objekt'vni strá:O.ce promarnlnt kusu majetkového může zakládati 
dle § 486 čís. 1. kulposní kridu, kdežto k úpadku podvodnému stačí prosté 
zcizení předmětů majetkových. Rozhodno jest, je-li tu úmysl směřující 
k poškození věřitelů či pouhá nedbalost. Pováží-li se dále, že nedbalost 
může býti vědomou a že na drubé straně operování s úmyslem eventuál
ním umožňuje soudci. aby kterékoliv vědomé poškození prohlásil za úmy
slné, je na jevě, že ve mnohých případech je zůstaveno libovůli soudcově, 
chce-li pokládati úpadek za podvodný či za nedbalý. A třeba bychom s Lotl
lerem (str. 481) chtěli u podvodného úpadku vyloučiti úmysl eventuálný, 
zůstane výsledek stejný hledíc k neurčitosti pojmu "chtěného" poškození, 
kdyžtě to nemá býti obmysl směřující k poškození. 

To povede v praksi nepochybně k tomu, že soudce prohlásí kridu za 
podvodnou v případech těžších, zejména tehdy, když bylo skutečně užito 
prostředků podvodných (zatajování, odstraňování a j.), nebo když bylo 
obmyšleno (v technickém smyslu) věřitele zkrátiti (na př. při poškození 
kusů majetkových) nebo sebe obohatiti. kdežto jinak se spokojí s potre
stáním pro úpadek nedbalý. To však ukazuje zároveň zákonodárci správ
nou cestu: za trestno jest prostě prohlásiti vědomé poškození věřitelů (zá
kladní sazba trestní tatáž jako při poškození zaviněném nevědomky) a jisté 
typické těžké případy , (jako podvodné prostředky, úmysl obohacovací, 
úmysl poškozovací. předvídání škody zvláště veliké a j. v.) postaviti pod 
vyšší trestní sazbu. Vyhrazuji si vyložiti na místě jiném, že touto cestou 
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lze se bráti také v jiných případech a že vede ku rozl'ešení problému dolu 
způsobem zákonodárně uspokojivým. 

Úpadek podvodný (§ 205a) a poškození cizích věřitelů (§ 205b) jsou · 
ve všech případech zločiny. Při převzetí těchto ustanovení z osnovy trest
ního zákona bylo sice z nedopatření opominuto výslovně to Hci, ale způsob 
trestu - žalář - nepřipoušti jiného závěru. Důsledně musil by tudíž čin 
býti tre3tán jako zločin také v takových případech, v nichž jde o částky 
zcela nepatrné. Tento příkrý dúsledek, jenž ale se shoduje také s bývalým 
§ 199 f. tr. zák., chce Lofller (str. 478 a 498) zmírniti tím, že vylučuje užití 
obou uvedených trestních ustanovení, "je-li škoda u přirovnání k podstatě 
tak nepatrná, že úbytek nepociťuje se ve skutečnosti více jako škoda, jako 
zkrácení uspokojení". S tím sluší zajisté souhlasiti, ale platí to, jak za to 
má.m, tím spíše, je-li škoda tak nepatrna již sama o sobě, t. j. nehledíc k po
měru jejimu ku podstatě. 

Osnova tr. zák. prohlašuje takové "nepatrnůstky" u některých de
liktů majetkových (srov. § 343, 344, 345, 347) za beztrestné dle zásady; 
minima non curat praetor, Při úpadku podvodném (§ 366 osnovy tr. zák.) 
a při poškozeni oizÍch věřitelů (§ 368) jsou taková nepatrná poškození 
nestna dle základní sazby (vězení od tří měsíců do tří roků), tudíž toliko 
jako přečiny. Císařské nařízení nahradilo trest vězení žalářem a učinilo 
tak z obou deliktů bezvýminečně zločiny, neuváživši patrně důsledků, jež 
tudíž nutno paralysovati naznačeným výkladem. Arci jest to pouhá po
můcka z nouze za odstraněním vady zákona. Tuto vadu nesluší ale spatřo
vati snad v tom, že nebylo užito hranic hodnotných při určování trestných 
sazeb .. (Nezpůsobilost tohoto měřítka dovodil jsem na místě jiném.) Spíše 
pochybeno bylo v tom, že nebyla stanovena mírnější základní sazba pro 
lehké případy, jež mohou bez okolků býti prohlášeny za pouhé přečiny. 

Tato vada dá se snadno odstraniti při celkové reformě návratem k ust~
novením osnovy. Poznamenati sluší toliko ještě, že, vyjmou-li se nepatrné 
případy z trestních ustanovení § 205a a § 205b, ruší se tím do téže míry 
konsumuiící účinek těchto speciálních norem oproti ustanoveni o podvodu, 
takže v daných případech bude lze odsouditi pro přestupek podvodu nebo 
dle okolností také pro maření exekuce. 

V § 486 čís. 1. vypočítává se příkladmo řada jednání, jako přílišný 
náklad, lehkomyslné nebo nepoměrné používáni nebo poskytováni úvěru, 
promarňovani kusů majetkových a j., jež se trestají jako nedbalý 
úpadek, způsobí-li tím pachatel kulposně svou nezpůsobilost platební. Sluší 
se tázati, zda-li tyto činnosti jsou trestny jako nedbalý úpadek také tehdy, 
byly-li spáchány po nastalé liž nezpůsobilosti Platební. Zpravidla dopouští 
se tu pachatel opominutím včasného navržení konkursu, řízení vyrovná
vacího nebo dozoru obchodního tohoto trestného činu podle § 486 čís. 2 . 
Tu však jest předpokladem, že jednal, znaje svou nezpůsobilost plateb ni. 
Nevěděl-li z nedbalosti, že jest nezpůsobilý k placení, anebo navrhnul-li 
včas zahájení konkursu, řízení vyrovnávacího nebo dozor obchodnt 
nemohl by býti trestán pro naznačená jednání dle § 486 čís. 2. Bylo ·by 
.mu tudíž možno v takových případech, kdyby nebylo lze užíti ani · § 486 

10* 
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lis. 1., činiti přílišný náklad, lehkomyslně poskytovati úvěr, promrhávati 
kusy majetkové bez obavy před trestem. 

Tuto mezeru v zákoně Loffler (str. 545) správně vyciťuje, nepokou
šeje se však ji vyplniti. A přece zdá se sotva uvěřitelno, že zákonodárce 
takováto jednání pro věřitele škodlivá, jež trestá Před nastalou nezpů
sobilostí platební jako přečiny, by chtěl po této době beze všeho dovoliti. 
Odpomoc sluší hledati v extensivní interpretaci slova "způsobil" (he'J(bei
f{efukrt) v § 486 čís. 1. Trestný jest nejen ten, kdo zaviněně způsobil sVQU 
nezpůsobilost platební, nýbrž i ten, kdo ji svou vinou zvětšil. Nehledíc 
ani k praktické obtíži, s kterou se zpravidla potkává stanovení doby, kdy 
nastala platební nezpůsobilost, bylo by přimo protismyslno, kdybychom 
chtěli vždy nejprve stanoviti tuto dobu a jednání dříve se udavší prohlá
siti za trestná, pozdější. však, pokud na ně se nehodí § 486 čis. 2., za bez
trestná. Spíše jest tato všecka jednání, pokud se vztahují na týž status 
cridae, pokládati za celek; všemi těmito jednáními byla nezpůsobilost pla
tební způsobena. Z toho ale nutně plyne další důsledek, totiž, že taková 
zaviněná jednání, i když spáchána byla vesměs teprve po nastalé nezavi
něné nezpůsobilosti platební, nemohou zůstati beztrestná; neboť i jimi 

,byla způsoben~ nezpůsobilost ku placení, totiž do té míry, do které 
by bez tě,chto jednání nebyla nastala, t. j. do které by jinak vě
řitelé byli došli uspokojení. A takovéto částečné způsobení platební nezpů
sobilosti stačí dle zákona úplně. Žádné slovo v § 486 čís. 1. nenasvědčuje 
tomu, že trestna jsou toliko taková jednání, jimiž status cridae byl způ
soben v celém rozsahu svém. To není analogické užívání trestní hrozby, 
jež dle čl. IV. úvodního zákona k trestnímu zákonu je nepřípustné, nýbrž 
právnicko logický výklad pojmu. 

Poněkud odvážným zdá se mně mínění Lafflerovo (str, 526), že vě
řitel , který vědomě učinil smlottvu odvážnou, nemůže dle zásady volenti 
non fit inju1'ía, "dopadne-li věc špatně, dovolávati se ochrany trestní 
moci státní," t. j. nemůže býti pokládán za poškozeného ve smyslu § 486. 
Dle mého mínění nelze za to míti, že tu nastává beztrestnost, poněvadž po
škození není bezprávné, jak Laf/ler patrně myslí, nýbrž, zjistí-li se nezpů
sobilost platební, sluší zkoumati otázku zavině-ní dlužníka, při čemž ovšem 
pavaha smlouvy jako odvážné může padati na váhu. Že ale kulposní krida 
~ smluv odvážných není vůbec vyloučena, tomu nasvědčuje nepochybně ta 
okolnost, že odvážné smlouvy jsou v § 486 čis. 1. výslovně uvedeny, Může
li tudíž zaviněný úpadek býti spáchán obchody příliš odvážnými, mu;;!. 
jak za to mám, stačiti tím spíše, byl-livěřitel z odvážné smlouvy oprávněný 
-poškozen jinakým zaviněným jednáním dlužníka. 

Chvály zasluhuje, že spisovatel připojuje snad II všech deliktů, 

-o nichž jedná, zvláštní rubriku o konkurenci, ve kteréž probírá namnoze 
dosti obtižné otázky, které vyplývají z kolise jednotlivých norem mezi 
-sebou i s jinými hrozbami trestními. Arci nemohu tu souhlasiti se všemi 
jednotlivostmi. Tak, abych o jednom se zmínil, dospívá-li Loffler (str. 486), 
,an řeší, zdánlivou konk,urenci mezi podvodným úpadkem a p odvodem, 
k tomu, že užíti slušf zákona f\tanovícího přísn~ější t1'est pro případ, o který 
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jde, takže, je-li škoda větší než 2000 K, je čin podvodem, v jiných pří
padech podvodným úpadkem, je to dle mého mínéní s hlediska doktriny 
neudržitelno. Správně charakterisuje Lafller (str. 484-488) sám poměr 
obou deliktů tak, že podvodný úpadek je oproti podvodu lex speciaZis. 
Potom ale sluší zdánlivou konkurenci obou rozhodnouti bezvýjimečně v e 
prospěch této lex specialis a je nepřípustno zodpověděti otázku způsobem 
heuristickým a jaksi po kusech podle poměru jednotlivých trestních sazeb, 
zvláště ana tíže trestu nemůže vůbec při l'ešení takových zdánlivých kon
kurencí zákonných pokládána býti za kriterium rozhodující. Než to vše 
je zajisté dobře známo i spisovateli, jenž ale chce tu patrně _. dle pří
kladu kasačního soudu, snažícího se tímto způsobem odstraniti nesrovna
losti trestních sazeb platnébo práva (srov. na př. rozhodnutí k § 82 tr. z. 
v poměru k § 156 tr. zák.) - vyhnouti se praktickým nepřístojnostem, 
jež by vzcházely z privilegování podvodného úpadku ph částce vyšší 
2000 K oproti podvodu. Ale zde může odpomoci, jak za to mám, možnost 
užití stejně přísné sazby (těžk}- žalář od pěti do desíti roků), kterou § 205a, 
čís. 2. stanoví pro případ zvláště těžkých okolností. 

A ještě příležitostná poznámka ve směru terminologickém. V Loft
Zerové práci jest častěji řeč o subjektivní a obJektivní skutkové podstatě -
zcela ve smyslu panujícího názvosloví trestně právního. To rozumí skut
kovou podstatou dvě různé věci . Jednak to, co se skutečně stalo, zvláště 
to, co pachatel učinil a co od soudu má býti zkoumáno za případnou sub
sumující pod normy trestního zákona. V tom souhlasí věda trestního práva 
s doktrinou civilně-právní a zejména s civilně procesním pojmem "skut
kové podstaty rozsudecné." Ale věda trestniho práva zná kromě toho ještě 
zákonnou podstatu skutkovou, čímž rozumí ' soujem zákonných znaků 
trestného č.inu a rozeznává při tom podle toho, jsou-li tyto znaky povahy 
subjektivné nebo objektivné,mezi skutkovou podstatou subjektivní a ob
jektivní. 

Ale soujem zákonných znakú zločinu není nic jiného, nez pojem to
hoto zločinu sám, tedy norma, na kteréž skutečná podstata skutková má 
býti mě.rena. Již to ale ukazuje nepřiměřenost tohoto názvosloví, ' jež pře
náší jméno tohQ, co měřeno býti má. na to, čím to měřeno b)"ti má. To je 
p,rávě ' tak protismyslné, jako kdyby civilista chtěl mluviti na příklad 
o zákonné skutkové podstatě smlouvy trhové nebo směnné. ' Skutko'Vo'u 
podstatou jsou právě skutečnosti a ne znaky pojmové. Stačí úplně mluviti 
o zákonném pojmu zločinu či zkrátka o zločinu samém (krádeži, podvodu 
atd.) a 11.8, místě o subjektivních nebo objektivních znacích skutkové pod
statyo subjektivních nebo objektivních (pojmov)Tch) znacích deliktu. In
vence tak zv. zákonné podstaty skutkové je nejen zbytečná, nýbrž dala 
i podnět ku mnohým nedorozuměním a neplodným sporům, jimž jinak bylo 
lze se vyhnouti. Tovše zevrubně a přisvědčivědovodil Kallabve svém spise: 
O l5kutkové podstatě a konkurenci trestných činů (1911). Vrcholu, tuším, 
dostupuje poblouzení způsobené vytýkaným terminologickým pochy
bením, prohlašuje-li se "srovnalost se skutkovou podstatou" (Tatbestands- . 
massigkeit) sama opět za všeobecný znak zločinu a vtěluje-li se pod tímto· 
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titulem celá zvláštní část trestního práva do části všeobecné (Beling). Jak 
viděti, je tu dostatečně příčin, aby se upustilo od nepřípadného názvosloví, 
jakkoli úplně zdomácnělo. Bude-li dobrá vůle, bude to vždy ještě možno; 
že by to stálo za námahu, vyplývá, tuším, s dostatek z toho, co zde, třeba 
zcela stručně bylo řečeno. 

Doufám, že mně nebude zazlíváno, užil-li jsem příležitosti se nasky
tU,iící k těmto poznámkám překročujícím vlastní rámec recense. Nepotře

buji snad opětně ujišťovati, žc nebylo jich účelem a že také nejsou s to, aby 
nějak zkrátily uznání, jež vzdáti sluší svrchu vytčeným přednostem práce 
Lofflerovy. Jest si jen přáti, aby po šťastném uskutečnění celkové reformy 
našeho trestního práva, jehož si toužebně žádáme, se dostalo všem ostat
ním skupinám trestných činů zpracování stejně důkladného, pečlivého 
a vzorného. Miřička. 

Veřejné právo. 

Drobné sPisy Bohuše svob. pána Riegra. Uspořádal Karel Kadlec. 
Svazek II. V Praze 1915.1) 

Druhý svazek této souborné publikace přináší na 689 tiskových 
stranách vedle Předmluvy pořadatelovy 18 článků z pera Riegrova (8 totiž 
z oboru dějin ústavních a 10 o samosprávě) a jako 19. též úryvek 
"Z vlastních pamětí Fr. Lad. Riegra", který sice sepsal otec zvěčnělého 
professora, ale syn vydal a komentoval ve Vlčkově Osvětě. Jeho Doslov, 
k úryvku připojený, jest jakousi apologií českých vůdčích politiků doby 
Belcrediovské a dílem i ministra Belcrediho sama (jakožto odpůrce chysta
ného říšského dualismu) proti výtkám, které jim později činí Gust. Eim, 
Arn. Denis a jiní (nejmenovaní) kritikové, apologií charakteristickou i pro 
apologetu, který nemůže v ní neprojevovati, jak také sám nazírá na osoby 
a věci oné do by. 

Do publikace nemohlo býti bohužel pojato znamenité (ač jen přehledné) 
dílko Riegrovo "Ústavní dějiny Rakouska" (otisk z Ottova Slovníku na
učného), ježto vyšlo již jako separátní spisek, který dosud rozprodán není.2) 

Rovněž vypuštěny jsou dva články, uveřejněné r. 1890 v.osvětě ("I( pro
gramu práva přirozeného" a "K programu české strany lidové"), aby snad 
z polemiky v nich obsažené nezrodila se nyní - po smrti auktorově -
zbytečně polemika nová. 

Jak z předchoziho výčtu článků patrno, náležejí myšlenkovým svým 
jádrem do dvou oborů. z nichžto prvý hledí si ústavních dějin (po výtce 
mocnářství Rakouského od r. 1848) a druhý samosprávy. 

1) V komisi knihkupectví Bursík a Kohout v Praze. Nákladem Sbor
níku věd právních a státních v Praze. 

2) Odtamtud tento referát 'Vyňal některá data, kterými doplniti 
chtěl myšlenkovou spojitost rozličných článků I. oddi1u tohoto II. svazku 
Drobných spisů Riegrových. 
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A) Nuže, čeho nabývá český čtenář ze statí Riegrových předně 
prvého oddílu? - Důkladného, ač bolestného poučení, proč i od r. 1848 
~eské historické právo státní stíháno bylo mnohými pohromami, jako již 
v dobách předchozích. Tentokráte stávalo se to z dvojí příčiny: někdy proto, 
že do přirozeného vývoje událostí ústavních, tak jak dle dosavadních zku
šeností rozumně mohl býti očekáván, zasahovala náhle nepříznivá Čechům 
ruka faktorů 'nepředvídatelných aneb nepřekonatelných, jindy však také 
vinou vúdců našich, když neprozřetelně vzdalovali se od správného programu 
prvotního a zároveň měnili svou taktiku. Povolujíce již r. 1848 všeobecnému 
proudu mocných ideí časových, oslněni jsouce "přirozenými právy" jed
notlivců i národů, moderními ústavami repraesentativními cizího původu, 

které nestaraly se hrubě o historickou nepřetržitost právní, jakož i kon
strukcemi federalistickými, sami po boku zástupců jiných zemí mocnářství 
Rakouského pracovali (ve Vídni a v Kroměříži) o ústavě - říšské (před

lita vskě); tím samovolně přispívali též svou hřivnou k centralisaci nového 
r ázu, totiž k centralisaci také konstituční, která družila se pak k starší již 
správní. Ačkoli ústava ta potom nevešla v život, přece již zásadně odchýlili 
se od státního práva českého a zadávali mu i pro budoucnost svým prae
·cedenčním jednáním. - Hůře bylo po r . 1860, kdy, více než k němu, lnuli 
k diplomu říjnovému (ač oktrojovanému a nedosti jasně znějícímu), dů
věřujíce přílišně jeho zdůrazňování jednoty říšské a jeho slibům o obnově 
historického významu zemských sněmů; neboť na konec přece nebyli s to, 
aby odvrátili tři veliké porážky od státního práva českého, způsobené mu 
(hlavně vinou faktorů nevypočítatelných): 

a) úno"ovkou z r. 1861, která místo očekávaného povýšení přinesla ponížení 
zemských sněmů a naopak povznesení centralistické rady říšské ; 

.b) dualismem z r. 1867 sdruženým s prosincovkou, kterým místo uni
tarismu, dříve zdůrazňovaného, říše rozštěpena na dvě polovice, 
a koruna Česká vtělena do jedné z nich (do Předlitavska); 

c) přímými volbami do říšské rady dle zákona z r . 1873 (a zákonů . doda
tečných z pozdějších let), čím proti znění diplomu říjnového odňato 

zemským sněmům důležité právo posílati své delegáty do zastupi
telstva říšského a tím zasahovati do jeho složení. 

Upozorňujíce na souhrn výtek, kterými auktor Drobných spisů 

v zpomíná (v II. tomto svazku na str. 63.-64.) tehdejších i pozdějších 
.českých politiků, přecházíme nyní od své povšechné charakteristiky k ně
kterým podrobnostem, aby stala se názornější. 

1. Interes Čechu o uznání histo'Y. státního práva r. 1848.1) 

Jest přední zásluhou dr. Frant. Braune~a jakožto spisovatele petičních 
·článků. přijatých pak na schůzi v lázních svatováclavských (dne 11./3. 
a zvlMtě dne 29./3.1848), že vsunut mezi ně i požadavek, aby byl zase 
obnoven bývalý svazek mezi zeměmi koruny české tím, že by se jim dostalo 
společného sněmu zákonodárného a nejvyšších odpovědných orgánů pro 

1) Srovn. článek: ,,0 snaze spojiti země koruny české v r. 184:8." 
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exekutivu. Šlo tedy o to, aby koruna tato uznána byla za zvláštn í stát,. 
třebaže jako úd větší říše Rakouské, jejížto svrchovanosti by se však pod
řizbvala jen v oboru věcí společných. Část vlasteneckých Moravanů po
dala pak (dne 6.14. t. r.) rovněž králi petici, podobnou pražské, ač s dodat
kem, aby vedle generálního sněmu v Praze konal se i zvláštní v markrabství' 
pro tamější hospodái"ství zemské. Zatím již prvý z kabinetních listů c:(sař
ských (z 23.13. t . r.) odpovídal na první petici českou, že společný sněm 
pro království a markrabství mohl by býti povolen jen k žádosti obou 
zemí, a druhý (z 8./4. t. r. na druhou petici) , že o takovém sněmě a jednotné 
nejvyšší správě zemí česh.-ých ma býti rokováno teprve na příštím parla
mentu říšském. Zároveňhned proti snahám patriotů zdvihl se trojí odpor: 
Němců, kteří chtěli všecky tři země koruny svatováclavské sloučiti s Ně

meckem, politické správy moravské, jež stíhala "české emissary" a ľOZ

dmychovala starou řevnivost mezi Čechy a Moravany, a posléze obou sněmů 
(stavovského i pozdějšího "selského"), jakož i zemského výboru markrabství, 
kterými (dne 14./4., 25./4. a 12./7. t . r.) vytrvale odmítán politický spolek 
a svazek s královstvím~ Manifest Národního výboru ze 6. května, sepsaný 
Palackým, Riegrovo "Slovo k Moravanům" z 21. května t . r. jakož i Havlíč
kovy články (v Národních Novinách) stejné tendence zůstaly bez proni
kavého úspěchu. -

Čechové nemohli záhy nepostřehnouti, že nezbude jim nežli starati se
o svou užší vlastI) a chápati se aspoň těch výhod, které jí samé (bez Mo- ' 
ravya Slezska) kabinetní list z 8. dubna povoloval. A byly to výhody ne
malé, takže list ten nazýván "chartou českou" . Jím korunovaný král 
(Ferdinand V.), prohlašuje rovnoprávnost mezi oběma národnostmi v zemi! 
uvoloval se býti zároveň panovníkem konstitučním , tím, že zříkal se sám 
absolutistické výhrady iuris legis ,ferendae (z Obnov. zHz. zem. z r. 1627) , 
a sliboval svolati zákonodárný sněm (s nařízeným zastoupením i městského 
a venkovského obyvatelstva vedle dosavadních stavů vyšších) pro široký 
obor vnitřních záležitostí království Českého, jakož i zříditi pro toto nej .. 
vyšší odpovědné úřady s rozšířeným oborem působnosti v Praze ; toliko 
obor věcí společných Čechám s ostatními složkami soustátí měl býti upraven 
novou ústavou říšskou. Avšak vypracování této fíšské konstituce dlouho 
se protahovalo. Zprvu očekávána z úrad "všech provinciálních stavů 
se sesíleným zastoupením stavu městského" (dle cís. manifestu z 25./3. 1848), 
potom (dne 25. dubna t. r.) místo ní ministr Pillersdorf vyhlásil sioe se 
schválením císařským (a ve shodě s "centrálnÍm výborem" zemsh.'Ých 
stavů, nepříznivých "chartě české") dílo svého pera - první oktroj"ovanou 
"ústa vu císařství Rakouského", vlastně jen předlita vskou (ježto netýkala 
se zemí uherských) a centralistickou, (ježto všecku legislativu vyhrazo
vala toliko říšskému sněmu o dvou komorách); ale revolucionáři ví
deňští, nespokojeni jsouce touto dvojí komorou, "šturmpetid" vymohli 
posléze c sařskou proklamaci z 16. května, dle níž vytvořiti ústavu ná-

, 1) Srovn. článek: "Snahy o českou konstituci roku 1848" ; mimo to 
"Náš ústavní vývoj od r. 1848" a "Česká. státoprávní otázka v 1.1848-1865." 
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leželo pak "konstitujícímu shromáždění říšskému" o jedné jen komoře, 
volené bez censu. Zatím Národní výbor v Praze a hrabě Lev Thun, nově 
jmenovaný správce zemský, marně naléhali na to, aby rozepsány byly 
volby do českého sněmu zákonodárného, jehožto Pillersdorf byl protiv
níkem. Thun tedy posléze odhodlav se neposlouchati ministerstva, závis
lého na revolucionářích, rozepsal volby ty sám o své ujmě a vypravil de
putaci (hr. Alb. Nostice a dr. Fr. Lad. Riegra) za císařským dvorem do 
Inšpruka, aby se domohla provedení všeho toho, co "českou chartou" bylo 
království připověděno. 

Deputace vracela se odtamtud s dobrou pořízenou, přinášejíc doda
tečné císařské schválení prozatímné sedmičlenné vládní rady (kterou byl 
Thun zi-ídil v dohodě s Windischgraetzem i s náčelníky zemských úřadů 
pražských k vyřizování neodkladných záležitostí vnitřních vyššího vý
znamu), dále nařízení, aby předloženy byly návrhy o organisaci nejvyššího 
soudu pro Čechy a odpovědné rady místodržitelské jako poslední instance 
pro věci provinciální (náležející dotud úřadům dvorským), jakož i aby 
svolán byl zemský sněm jako konstituiící pro obor ústavy zemské a s hlasem 
poradným v příčině obecného zřízení říše. Pohříchu, dříve než tato nejvyšší 
rozhodnutí císařská z 6. června 1848, kontrasignovaná ústavně ministry 
Wessenbergem a Doblhoffem, byla Thunovi k vyhlášení odevzdána (dne 
17. června), vybuchly v Praze bouře svatodušní, důvěra dynastie k Čechům 
pominula, daná nařízení odvolána, a místo Thuna (zbaveného pak již 
dne 19. července svého úřadu) stalo se pánem situace ministerstvo ví
deňské, které protivilo se svolání konstitujícíh'o sněmu českého, aby snad 
některá jeho usnesení předem nevadila tomu, na čem by se chtěl usnésti 
konstitující sněm říšský, v červenci potom zahájený. 

2. Interes Cechů o ústavu říšskou a federalismus ethnografický. 
Po zmaru svého státoprávního úsilí vstoupili též Čechové do tohoto ' 

říšského ,sněmu vídeňského a to beze všech výhrad. Vstoupili "na ·tuto 
centralistickou půdu, ačkoli se tu v niveč uvádělo právo zemské k vysílání 
říšské delegace, ačkoli království České klesalo tu na roveň s Bukovinou 
a Solnohradskem, ačkoli zde zákonodárná i ústavodárná moc připadala 
výhradně říši, vlastně jen Předlitavsku." I vydali se v nebezpečenství, že 
zástupci též jiných zemí budou spolurozhodovati také o právech krále a 
království Českého a to i ve vnitřních jeho věcech, nikoli jen v společných 
~ ostatními částmi mocnářství. Až dotud stmelovala všecky složky moc
nářství táž dynastie s vojskem a země rakouskočeské mimo to centralisace 
správní, totiž ústřední nejvyšší úřady zeměpanské, vytvořené osvíceným 
absolutismem. Roku 1848 však, jehož heslem byla základní práva lidská 
i státoobčanská, vůbec zastupitelstva národní, obdařená mocí zákono
dárnou, jakož i vláda odpovědných ministrů, vybudován i v Rakousku 
novotný parlament říšský, jakožto nové společné pojítko zemí v něm zastou
pených, takže začínají se stmelovati od té doby také konstitučně, a ne pouze 
administrativně. 

Čechové ve Vídni a později také v Kroměříži, kam přeložen byl říšský 
parlament po vídeňské bouři říjnové, účastní se prací o nové konstituci, 
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usilujíce jí vpravit~ ráz federalisticky. Vidouce, ani Němci dychtí po při
·pojení většiny zemí předlitavskYch k Německu a podporují tak nepřímo 
Maďary, kteří zase domáhají se rozpoltění říše ve smyslu pouhé personální 
unie, obávali se s ostatními Slovany mocnářství této hrozivé dvojí hege
monie: germánské v Předlitavsku a maďarské v zemích uherských. Stáli 
tedy naproti oběma těm panství chtivým kmenům na tom, aby zachována 
byla ce1istvost i svrchovanost Rakouska, ale tak upraveného, že by jak 
Slovanům, tak také ostatním národnostem jeho byla pojištěna rovnopráv
nost, jistá samospráva a svérázný život politickY; nepomýšleli tudíž na 
federativní stát slovanský, nýbrž na federaci rakouskou -: austroslavismus 
byl jejich heslem. - Federalismus provésti v rámci mocnářství bylo možno 
trojí formou: l ) provinciální, ethnografickou a teritoriální. Při formě pro
vinciální byla každá země (i nejmenší) jako ústavní faktor a individualita 
postavena na roveň jiné (sebe rozsáhlejší), jak později ukázalo se v ústavní 
osnově kroměřížské, která na př. mezi Solnohradskem a Čechami činila. 
rovnítko. Při formě ethnografické šlo o utvoření větších územků podle 
národnosti, jak na př. navrhoval Palacký. Avšak první formou býval by 
roztržen svazek mezi zeměmi koruny svatováclavské, druhou mohlo po 
případě býti rozštěpeno království České. S historickým právem státním 
byl by se asi nejlépe ještě shodoval federalismus territoriální, založený na 
větších territornch nebo skupinách zemskYch, když by byly dle možnosti 
přiměřeny historickým, politickým i národním poměrům zároveň. Čechové 
- pohříchu - v rozličných dobách kolísali mezi rozličnými těmi formami ; 
také státoprávního programu nedržívali se důsledně nebo pokaždé v stejném 
rozsahu, pamatujíce při něm někdy jen na království a ne též dosti i na 
markrabství nebo na svazek celé koruny i s vévodstvím. 

Palacký jako poslanec sněmu říšského a člen ústavního výboru podal 
dva návrhy ústavy rakouské: jeden ve Vídni (v září 1848), zcela samostatný, 
který však nedošel souhlasu, a druhý v Kroměříži (v lednu 1849), přihlé
dající též k názorům ostatních členů onoho výboru; i tohoto návrhu jen 
některé články podrobeny diskussi, ale do plného sněmu se věc nedostala. 
neboť byl záhy potom rozpuštěn. 

Palacký, shledávaje ve vývoji dějin světových vládu zákona pola
rity,2) pokládal za příznak historie moderní na jedné straně tendenci cen· 
tralisační (tvoření velkých států spojováním malých a uvnitř rostoucí 
soustřeďování moci státní) a na druhé straně protichůdnou mocnost ve· 
i efného mínění a zvláště ideu národnosti, vzdorující všelikému uniformoválÚ 
přirozené svéráznosti. V tomto zápase není dle něho jiné spásy pro menší 
národy, jako jsou Slované, Rumuni, Němci a Maďaři mocnářství Rakouského 
leč ochranné sdružování - federace se zásadou rovnoprávnosti všech 
těchto kmenů. Z té příčiny Palacký navrhoval v druhé své osnově (k níž 

1) Srovn. článek: ,,0 snaze spojiti země koruny české v r. 1848" 
(poslední část). 

I) Srovu. článek: "Ústava Rakouska dle Frant. Palackého v letech 
l84S-49." 
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zde po výtce přiWédáme), aby se v tomto mocnářství utvořilo pod společnou 
dosavadní dynastií pět autonomn'ch územků ethnografických v Předlitavsku, 

z nichžto by se každému dostalo svého sněmu moderní soustavy repraesen
t ativní (voleného totiž přímo od lidu a prostě dle počtu obyvatelstva) , 
a. své vlády zemské s ministrem zemským jakožto jejím náčelníkem. Těmto 
sněmům náleželo by voliti delegáty do společného sněmu říšského o jedné 
komoře; vládu říšskou bylo by vésti ministrům říšským (s praesidentem 
v čele). Obojí ministři měli býti odpovědni za své úřadování příslušným 
.zastupitelstvům a vespolek spojeni tím, že zemský ministr byl by zároveň. 
kollegou říšských a odpovědným také říšskému sněmu, pokud by prováděl 
zákony říšské a vykonával ústřední moc vládní. Podstata autonomie jed
notlivých územků záležela by v tom, že by každý sám pečovalo svou vnitřní 
s právu politickou, soudnictví, vyučování, kultus, zemědělství a živnostenské 
.zákonodárství. Jednota mocnářství měla býti zajištěna konáním veškeré 
vlády jakož i moci soudní ve jménu císařově, nechť by se užívalo při tom 
ministrů jedné nebo druhé kategorie. - . . 

Jak patrno, Palacký podřizoval tehdáž historický program česko

státoprávní mode."ni-mu a ši."šímu p."ogramu ."akouského federalismu. Teprve 
po r. 1860, když historická šlechta česká sblížila se s národními poslanci, 
zahájen zase společný postup podle práva historického, k němuž se pak 
i Palacký přikláněl, ač nikdy zcela nepřiklonil. 

Osnova ústavní, o které pracoval výbor k1'oměfížský,l) vznikala již 
.za jiné politické situace, nežli jaká byla za sněmování ve Vídni. Tam sněm 
ještě si troufal hráti na svrchovanou konstituantu, které přísluší stanoviti 
práva i samého mocnáře, v Kroměříži však již nemohl zůstati naň bez dojmu 
vítězný postup císařského vojska a císařské moci proti revoluci, dosednutí 
nového panovníka (Františka Josefa I.) na trůn a enegrie nových ministrů 
Scbwarzenberga se Stadionem, z nichžto tento hned při počátku rokování 
·0 tak řeč. základních právech ocitl se ve sporu s většinou sněmovní o článek, 
ie "všecky moci státní vycházejí z lidu." Autonomisté i centralisté zne
llábla vystřízlivěli z prvotnlho urputného hájení svých stanovisek a na
kloňovali se k vespolným ústupkům, čím ovoce úrad - ústavnl osnova -
nabyla rázu kompromisního. Osnova byla určena toliko pro 14 zemí před
litavských, přidržujíc se jejich bistorického rozdělení a neuznávajíc žádnýcb 
skupin zemských. Zastupitelstvo říšské mělo býti o dvou komorách: ko
moře lidové (živlem to centralistickým) a komoře obesflané zemskými, 
.z části však i kyajskými sněmy (živlem to federativně-partikularistickým). 
Kompetenci říšské vyměřen značný rozsah a přednost před zemskou; 
..zemská legislativa sice uznána, ale dfl její přiřknut též krajským sněmům; 
·císař koná ji s těmito sněmy obojími jako "hlava země", ale podpis při
pojuji ministrové říšští. A právě zřízení krajské, o kterém bude ještě později 
zmínka, jest význačnou stránkou kroměřížské osnovy. Zůstala pouhou 
.osnovou; neboť zatím již ministerstvo vypracovalo samo svůj návrh ústavy. 
ktel"ý císař (dne 4. března 1849) schválil a sněm kroměřížský rozpustil. 

1) Srovn. článek : .. Česká . státoprávní otá.zka v 1. 1848-49." 
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Tato oktrojovaná ústava březnová čili Stadionova vynikala dvojím rázem: 
unitárským, ježto proti odstředivým snahám Němců a Maďarů měla se 
vztahovati na celé nedílné mocnářství (i se zeměmi uherskými a Lombard
sko-Benátskem), a centralistickým, ježto sněmu říšskému o dvou komorách 
(jedné volené od lidu, druhé sice od sněmů zemských, ale s kvalifikovanou ' 
většinou vybranou z největších poplatníků) vyměřena kompetence vrcho
vatá, sněmům zemským naproti tomu nepatrná (jako později dle únorov'ky 
r. I8(1). Také výkonná moc upravena zcela centralisticky; i zemské vlády 
mohly býti zatlačovány vládami krajskými, podřízenými ministerstvu. 
Avšak i tato ústava, dříve než byla provedena, prohlášena patenty syl
vestrovskými r. 1851 za zrušenu, a obnoven absolutismus, opřený o vojsko 
a byrokracň (a dílem i o duchovenstvo katolické, získané konkordátem 
z r. 1855), až konečně veliký úpadek finanční po válce krymské a ještě 

nešťastnější lombardské velel neodolatelně změniti dosavadní soustavu 
vládní propuštěním čelného jejího repraesentanta - ministra Bacha, a 
zahájením vnitřních reform od jeho nástupce - Agenora hrab. Golu
chowského. -

3. Inte·yes Čechů o diplom říjnový a th pohromy fejích histor. stát
ního práva. I ) 

a) Zákony únorové z r. 1861. 
Spletitý vývoj ústavních poměrů u nás od r. 1860 lze ještě nejsnáze 

sledovati, soustředíme-li pozornost k hlavní ose jeho, za kterou pokládám 
říšskou radu vídeňskou, t. j. její vznik a nenáhlé vytváření, kterým nabyla 
nynější své podoby zároveň s postupným zkracováním českého státního 
práva. 

Jakožto parlament vzala svůj počátek v tak řeč. rozmnožené řÚské 
radě, v sboru zprvu jen poradném, který panovník svolal patentem z 5. března 
1860 po výtce k úradám o nápravě pokleslých financí rakouských. Teprve, 
když sbor již zasedal, dopřáno mu (dne 17. července t. r.) prvního, skutečně 
konstitučního práva tím, že nové berně a dávky, zvyšování dosavadních 
a uzavírání dalších půjček mělo se díti napříště jen s jeho souhlasem. V tomto 
sboru většina údů byla smýšlení konservativně autonomistického, k jejichžto 
návrhům (o šetření starých historických základů mocnářství a práv jed
notlivých zemí, rovnoprávnosti všech národů, o potřebě rozšíření samo
správy aj.) panovník se kloně, sám ze své moci vydal (dne 20. října 1860) 
neodvolatelný diplom říjnový, i Čechům příjemný, ač oktrojovaný, místy 
dvojsmyslný a uherským zemím (částečnou restitucí dřívější ústavy) na
držující. Diplom sliboval, že budoucně zákonodárné právo bude konáno 
jenom se spolupůsobením zemských sněmú a říšské rady, jednotné pro 
celou říši, ale souvislé s těmito sněmy (i s uherským) tím, že jim nálež! 
do ní voliti jistý počet členů, panovní~em určený. 

Pohříchu v pf'ovedení diplomu, svěřeném pak ministru Schmerlingovi, 
D.~obráŽel se valně pravý, nes falšovaný duch, kterým listina ta se prvotně 

1) Srovn. články: "Náš ústavní vývoj od r. 1848" a " IZ novějších 
dějin ústavních." 
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.autonomistům zamlouvala; neboť zákony únorovými z r . 1861 byla utvo
řena zcela jinaká říšská rada, než jaká byla očekávána, vyhovujíc německé 
'centralistické menšině, zásadám diplomu nepříznivé. 

Byla totiž proti nadání předně dvojkomorová: o sněmovně panské 
(do níž všeliká volba vyloučena) a sněmovně poslanecké, obesílané sice 
delegáty od sněmů, jenže volenými dle skupin zájmových, a dle těch skupin 
voliti se mělo také do sněmů samých, při čemž Schmerling zvláště v kurii 
městské zajistil Němcům v zemích slovanských umělou většinu. Druhé, 
Schmerling zavedl mimo to dvolí způsob říšské rady, totiž jednu širší a 
druhou užší, z nichžto užšÍ (rokující bez účasti zástupců uherských) usnáší 
se o zákonech platných pro všecky země předlitavské, centralisuje tedy 
již všecky legislativně a pracuje nepřímo pro dualismus. 

Taxativní vyměření působnosti zemských sněmů Schmerling opsal 
šmahem z oktrojírky z r . 1849, takže dopadlo arci nadmíru skrovně; ústavně 
zaručena jim i sa111,ospráva ve vlastních záležitostech svazku zemského, 
takže jsou jednak zákonodárnými sbory, jednak též orgány sprá.vními, 
zvláště autonomními. Prováděti však zákony zemské dáno většinou úřa-. 

dům ze měPanským, jež nejsou odpovědny sněmu, nýbrž (prostřednictvím 
nadřízených ministrů) říšské radě. Konstituční práva této rady sesilena 
zvláště ustanovením, že k zákonům říšským třeba souhlasu obou sněmoven 
a sankce císařské, právem veřejného rokování a zákonodárné iniciativy. 1) 

b) Dualismus a státní základní zákony z 21. prosince 1867. 
Říšská ra.da, takto upravená, vzbudila nelibost většiny národů ne

německých; když byla svolána koncem dubna r. 1861, zástupci některých 
zemí objevili se na ní s právním ohrazením a z jiných (zvláště i z uherských) 
vůbec se neukázali. Ačkoli byla tedy v tu chvíli kusou a toliko užší, přece 
rokovala o zákonech (ústavních, finančních) určených pro celou říši, jako 

-by byla radou širší. Čechové, ač zase přecházeli z programu národního 
a autonomistického k historickému státoprávnímu, přes to politiku svou 
<>pírali spHe o diplom říjnový, kojíce se nadějí, že v zastupitelstvu zemském 
podaří se jim opraviti nespravedlivý volební řád (proti kterému protestovali). 
a v zastupitelstvu říšském zlepšiti některé nepříznivé články ústavní. 
Shleďavše, že na. oĎbu místech jest úsilí jejich marno, zahájili passivnf. op
posici nejprve proti předlitavské říšské radě ohrazením ze 17. června 1863, 
jehožto .důvody čerpali z diplomu říjnového, z historického práva, ba i z úno
rovky, vytýkajíce, že v odporu s touto samou užší rada říšská zasahuje 
do kompetence rady širší. Uhři naproti tomu, zamítajíce důsledněji Jak 
.diplom říjnový tak i únorovku jakožto oktrojírky, prudkou svou taktikou 
vymohli posléze odstoupení Schmerlingov() a zastavení únorovky (patentem 
z 20. září 1865) za ministra Belcrediho. Němci ovšem (jako "ústavověrní") 
nepřestali se domáhati její obnovy. Když však postfehli za zmatků váleč
ných r. 1866 a příprav k vyrovnání s Uhry, že proti Maďarům ničeho ne-

. svedou, usmyslili si, že upustí od svého nadvládí v celé říši, aby zachránili 

1) Zároveň však zvláštní moc koruně vyhrazena v § 13., o kterém. 
bude níže i'eč . 
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si je aspoň v ied1'té její polovici. Vydavše tedy Maďarům hegemonii v zemích 
uherských, sami podrželi ji v Předlitavsku; zároveň tu i onde utvrzen 
centralismus. Tak došlo r. 1867 k dualismul ) (podstatně jinakému než byl 
dosavadní starší čili "historický", značící jen rozdíly ve správě a ústavě 
zemí jednak českých a rakouských, jednak uherských), který ujednal 
Beust s Deákem, zvítěziv proti nadání v korunní radě nad odpůrcem svým 
Belcredim. Tento nový dualismus ustaven byl dvěma parallelnimi zákony~ 
článkem XII. uherského zákona z r. 1867 a předlitavským zákonem zá
kladnúu o věcech společných a jich vyřizování z 21. prosince t. r. Č. 146 ř. z., 
přijatým vlastně způsobem ústavně nesprávným, totiž - předlitavskoll 

a tedy jen užší říšskou radou. Většina spisovatelů spatřuje nyní v "Ra
kousko-Uqersku" tak řeč. užší reální unii dvou samostatných, koordino
vaných států, která nepřipouští žádné ústřední moci státní nade dvěma 
státy členskými. Podrobněji rozbírati vyrovnání s Uhry po stránce státo
právní, finanční a národohospodářské zde nelze. Přestáváme na podotknuti, 
že nebylo pouhým smíre~ s Maďary, nýbrž i novou úpravou veškerého říš
ského svazku. utvořivši též ve společných věcech celého mocnářstvi dvě 
polovice říše a jako nový zvláštní stát Předlita vsko. Království České. 
byvši vtěleno jako podnzená část do tohoto nového státu předlitavského, 
bylo zbaveno bezprostředního zastoupení v příčině záležitostí celé mon
archie a má se jich účastniti toliko prostřednictvím předlitavské, t. j. užší 
rady říšské.2) 

c) Přímé volby do fJšské t'ady dle zákonů z r. 1873, 1882 a 1896. 

Brzy potom Němci vycítivše ze situace, že ani v celém Předlitavsku 
neudrž! své hegemonie proti nespokojeným národům, naklonili si aspoň 
Poláky, kterým Beust vymohl zvláštního ministra pro Halič a jiné ústupky, 
zejména ve školství. Naproti tomu Čechové zdvihli passivní odpor j proti 
zemskému snému. Opověděli jej protestem z 13. dubna 1867 a vyslovili 
pak rázně státopravní dekla.f'ací z 22. srpna 1868, útokem to nejprudčím 
proti nové ústavě, jež osobila si rozhodnouti "o nás bez nás", vydává českou 
národnost nadvládí německému, ano germanisaci a podlamuje státní a 
ústavní právo "vlasti". I proti vyrovnání s Uhry deklarace se obrací, 
ale jen potud, pokud oktrojovalo ostatním zemúu řády, k nimž nemělo 
práva. Když pak v Čechách po podání deklarace ozývala se hlučná ne
spokojenost i na táborech lidových, občanské ministerstvo Auerspergovo 
dusilo ji persekucí za vojenského místodržitele Kollera, za které i deklaranti 
byli zbavováni mandátů na sněmě, avšak jednomyslně zase do něho (r. 1869) 
voleni. Již tehdáž ministerstvo chystalo se vzíti sněmům právo voliti de-

1) Srovn. článek: ,,0 vyrovnáni rakousko-uherském z roku 1867 
_ a jeho důsledcích «. 

2) Co však prosincovka přinesla skutečně dobrého, jako jest omezeni 
moci koruny při vydáváni zákonů prozatimných, ustanovení o právnf 
odpovědnosti ministrů za vládní akty, zavedeni říšského soudu a správního 
dvoru soudniho, jakož i základni zákon o všeobecných právech státního 
občana (ne jako "přirozených", nýbrž jakožto státem samým uznávaných). 
Rieger rovněž připomíná . 
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legáty do říšské rady, vzbudilo však takovou nevoli v mnohých z těchto 
zastupitelstev a passivní odpor Tyrolanů, Poláků, Slovinců i v zastupitelstvu 
říšském, že musilo ustoupiti "vyrovnávacímu" kabinetu A1fr. hrab. Po
tockého. Tomu, když schylovalo se k válce německofrancouzské (r. 1870/71), 
sešlo na tom, aby říšská rada byla úPlná a tedy obeslaná i od Čechů. Proto 
rozpuštěn český sněm, na němž dosud Čechové měli minoritu, načež ná
rodní poslanci ve spolku s historickou šlechtou dodělali se volbami srpnovými 
na něm značné majority. To bylo ve chvíli, kdy již k Prusku sklánělo se 
vítězství nad Francií. Za této vážné situace zahraniční oznámeno sněmu 
českému (reskriptem z 25. srpna 1870), že bude "revidováno postavení krá
lovství Českého k veškeré říši", a po pádu Paříže jakož i prohlášení Ně
mecka za císařství (dne 18. ledna 1871) svěřeno Karlu hrab. Hohenwartovi, 
předsedovi nového ministerstva, aby umluvil smír s Cechy. Věc vlekla se 
až do srpna r. 1871 pro odpor říšské rady, nechtějící povoliti Čechům po
dobných výhod jako Polákům haličským , dokud vládě nepodařilo se no
vými volbami získati si na ní dvoutřetinovou většinu. Tu císař schváliv 
úmluvy, ujednané již od Hohenwarta a Schaeffleho s Clam Martinicem a 

. Riegrem, svolal sněm český, aby mu památným král. reskriptem z 12. září 
1811 ohlásil, že uznává práva království Českého, a že chce toto uznání 
obnoviti korunovační přísahou. Nicméně fundamentální články, o kterých 
se pak usnesl sněm, ač přijímaly dualismus z r. 1867 a činily mnohé ústupky 
(dle zásad diplomu říjnového) také Předlitavsku, zmařeny byly z naléhání 
Němců a Maďarů jakož i zakročením berlínským. Když uražený sněm český 
znova se proto vzpíral voliti do říšské rady, nové ministerstvo Auerspergovo 
a Lasserovo pomohlo (r. 1872) Němcům zase k většin~ sněmovní pověstným. 
" chabrusem" , prováděným za druhé persekuce KoUerovy, ba vytasilo se 
s dvěma předlohami o revisi základního zákona z r . 1867 o zastupitelstvu 
říšském a volebním řádu pro radu říšskou, aby tuto radu učinilo nezávislou 
na sněmích. A tak přes protest minority v poslanecké sněmovně, absenci 
Poláků, některých německých konservativců a Slovinců prorazilo za pod
pory centralistů zákonem ze 6. března 1873, který v neshodě s diplomem 
říjnovým, únorovkou, ba i prosincovkou jednostranně odnímá sněmům 
právo voliti do říšské rady, rozmnožené tehdáž o 50 členů poslanecké sně
movny, a zavácU přfmé volby říšské podle skupin zájmových. Zákon ten 
schválen byl panovníkem již dne 2. dubna t. r. Tyto přímé volby byly 
později upraveny ještě dodatečnými zákony z r . 1882 a 1896, které jednak 
zjinačují způsob volby v skupině velkostatkářské, jednak rozšiřují právo 
volební v skupině měst a obcí venkovských nejprve na pětizlatové, potom 
i na čtyřzlatové poplatníky; také počet členů poslanecké sněmovny znova 
zvýšen o 72 členy, kteří přiděleni byli nově utvořené páté (všeobecné). 
třídě voličské. -

Přímými volbami do říšské rady roztržen byl r. 1873 dosavadní úvazek 
mezi ní a zemskými sněmy, čímž znesnadněna zároveň passivní opposice. 
Již r. 1874 Moravané vstoupili zase do říšského parlamentu a 7 Mladočechů 
do českého sněmu. Abstinence české většiny přestala proti sněmu r. 1878 
a proti říšské radě r. 1879, kam sice národní poslanci vstupovali opět jen 
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s právnún ohrazenim, ale zda s podstatnější nežli kdy dříve nadějí, že 
centralistické zastupitelstvo národa předlitavského bude příznivo obnově 
českého státního práva?- A jestliže přímými volbami počet voličů do za
stupitelstva říšského víc a vice vzrůstá a jejich interes k němu vždy pev
něji se připoutává, zda zároveň víc a více nemizí naděje, že kdy staré ob
sílad právo bude zase sněmům vráceno? - "Nadešla doba politiky opor
-tunitní, která požádavky státoprávní, v zásadě sice ješt~ hlásané, vskutku 
přece odkládá, a za to hledí na půdě dané dosíci možných ú ,pěchů poli
tických, hospodářských a národních. " -

K smutným úkazům poslední doby náleží u nás též úpadeh parl.a
mentarismu, projevující se i na říšské radě, zejména lomoznými obstrukcemi. 
Ježto tento parlament stává se tím nezpůsobilým vyřizovati mnohé dů
ležité záležitosti státní, užívá se za posledních let šíře, než by bylo žádoucno, 
.zákonů prozatímných čili tak řeč. ,,§ 14.", na př. i o občasném vyrovnání 
'S Uhry.l) Nebude tudíž od místa ukázati, odkud tyto zákony vzaly svůj 
původ. 

I v konstitučních státech připouštějí se mimořádné případy, kdy moc 
-panovníkova sprošťuje se zase svého omezení parlamentem a stává se 
.absolutní, aby v čas potřeby buď suspendovala některá základní práva 
státních občanů ("nařízeními výjimečnými") aneb vydala jiné naléhavé 
předpisy, které výjimk0u mají býti dočasně nadány mocí zákona a slovou 
" zákony prozatímn ými." 

Běžná theorie o obojí té věci vyvinula se ve Francii (odkud přešla 
·do Němec) a to z prvků anglických: jednak ze zákonné suspense habeas
'corpusakty, jednak z indemnity povolované parlamentem, jenže theorie 
ta na pevnině, vyvěrajíc z nesprávného porozumění poměrům britským, 
zaváděla k důsledkům, jichžto státní právo anglické samo, v tom způsobu 
nezná. Toto právo nezná "stavu obležení" v našem smyslu ani zvlášt
ního práva koruny k "nařízením z nouze". Tam vůbec, zda-li jde kdy o pří
pady státní nouze, rozhodují kriteria objektivní (a nikoli nazírání subjek
"tivistické, jako na pevnině evropské). - Suspensi habeascorpusakty parla
.ment povoluje obyčejně jen ve skrovném rozsahu jako pouze dočasné 
vyloučení některých positivních předpisů, tedy práva objektivního, aniž 
koruna jí nabývá jakého subjektivního práva k opatřením mimořádným. 
I za suspense té ministři zůstávají odpovědni za to, dají-li zatknouti ně
kterou osobu. Překročí-li vláda neb úředníci tak neb onak meze objektiv
ního práva (pokud není dočasně vyloučeno), pokládá se to za čin bezprávný 
,a trestný stejně, jako když se toho dopustí kterýkoli jednotlivec. Od právních 
{civilních i trestních) následků může pak chrániti provinilce ještě jen zvláštní 
indemnitybil1, kterou parlament vydává pouze tenkráte, jestliže tu byla 
-objektivně státní nouze, a bylo-li jednáno prospěšně. -

U nás Schmerling pojal do základního zákona o zastupitelstvu říš
ském z 26. února 1861 též § 13. ("oktrojírkový") o "pilných opatřenfchH 

(z oboru působnosti říšské rady za doby jejího nezasedání) , co do znění 

1) Srovn. článek: ,,0 prozatímných zákonech (" § 14.")." 
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valně neurčitý a již tímto ministrem hojně využitkovaný. Paragraf ten 
vyšel pak (16. července 1867) v reformované podobě jako zvláštní zákon, 
jehožto obsah přejat byl do nynějšího § 14. (zákl. zák. o zast. říš. z 21. pros. 
1867 č. 141. ř. z.) . Nynější § 14. (jejž nelze rozšiřovati na obor legislativy 
zemské) týká se pouze "naHzení z nouze" (císařských totiž s prozatímní 
mocí zákonnou), ježto o "nařízeních výjimečných" (suspensi základních 
práv státních občanů) rozhoduji nyní předpisy jiné. V tomto "opr~venémC< 
paragrafu stanoví se již přesněji foOlla, obsah i právní účinky zákonů 
prozatímných, zejména i to, že nelze jimi měniti ústavu, ' resp. státní zá
kladní zákony. Nicméně zkušenosti potom ukázaly, že přes to § 14. nevy
lučuje některých pochybností a není prost materiálných závad, ježto stále 
ještě lze posuzovati se stanoviska dosti subjektivního mnohé momenty 
(jako: "pilná nutnost, současné zasedání říšské rady, trvalost břemen", 
ano i vůbec obor císařských nařízení a dobu jejich záko~é moci) , Užívá-li 
se § 14. hojněji, než-li by si bylo přáti, vinen tím, jak již dříve naznačeno, 
také říšský parlament sám; k odklizen~ všech závad bylo by tedy vlastně 
třeba refonny dvojí : zákona i parlamentu. -

Připomenouti sluší, že Rieger v jednom ze svých článků ("Nynější 
stav parlamentarismu") , přihiédaje k l'ektorské řeči prof. ' Loeninga na uni
versitě ballské, rozepsal se též o parlamentech vůbec. V článku tom upo
zorňuje zvláště na rozličné právní postavení moderních zákonodárných 
zastupitelstev lidu v rozličných říších podle toho, kdo pokládá se za pramen 
vší moci státní. Je-li míněn tím pramene~ panovník, v takovém státě konsti
tučním zastupitelstvo pouze spolupusobí při legislativě; spojuje-li se však 
s repraesentativní soustavou někde zásada "svrchovanosti lidu" (jako 
v republikách a monarchiích parlamentních), tam zastupitelstvo jest zá
konodárcem vlastnún a samostatným, tlumočíc nejen pouze vůli lidu, 
nýbrž také samu vuli státní. (Srovn. též úvod k článku: lIZ novějších dějin 
ústavních".) -

Soustava repraesentativní měla svůj počátek v Unň severoamerické 
(ne v AngIň, jak se tvrdívalo), přešla odtamtud do Francie za revoluce 
(r. 1791) a rozšířila se dále pak po Evropě. Zdaž osvědčuje se všude ve 

' prospěch obecného blaha? - Bylo by (dle Loeninga) třeba vyzkoušeti 
konkrétní její foOllY a základy v státě po státě, aby úsudek o té věci byl 
možný a spolehlivý. Všeobecně lze říci, že soustava ta hodí se toliko ná
ro~ům vyspělým poměrně k vysoké vzdělanosti rozumové a mravní. 

- V Německu, kde zavedena konstituční monarchie ve vlastním smyslu 
(na rozdíl od parlamentní), ústava pokouší se rozřešiti znamenitou záhadu: 
jak totiž spojiti silnou moc panovnickou zároveň s politickou svobodou, 
resp, s právem zastupitelstva lidu. Jde o to. aby obé spolupůsobilo při 
'vykonávání státní moci, vláda i zastupitelstvo, aby si vespolek pracovaly 
do rukou na prospěch říše i lidu, a obě strany aby byly přesvědčeny o ne.
.zbytnosti vespolné, kompromisní dohody. 

Bismarck zavedl tam všeobecné právo volební, aby říšský ' sněm 

nestal se zástupcem jednostranných třídních zájmů, nýbrž hleděl vždy 
k zájlllům veškerého národa; avšak i koruna musí lidu ukazovati, že prá~ 

SbIlroik věd právnlch a státnfcb. XVIII. II 
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toho zastupitelstva šetří, a že nejsou pouze domnělá. Konečně občanstvu 

samému jest osvědčovati, že jest si vědomo svých vyšších povinností. 
Školou k tomu jest v Německu vedle jiného i samospráva, dle anglického 
vzoru zařízená,. aby občané zvykali si v čestných úřadech sloužiti státu, 
podřizujíce dobru obecnému své soukromé prospěchy. O této věci však 
Rieger rozepsal se obšírně teprve v druhé hlavní serii svých statí. - -

B) Tyto stati obraly si za úkol vyložiti trojí věc: 1. theorii o samo
správě, t. j. dva podstatou rozdílné pojmy o ní; 2. konkrétní podobu, v jakou 
historicky vyspěla v AngIň, v Unii severoamerické, ve Švýcarsku a Uhrách; 
3. povahu samosprávy naší. totiž. na kterém z uvedených dvou pojmů 
jest založena, které odtud vyplynuly závady správy veřejné, a kterak 
bylo. by je možno. napraviti dle některých zánovních návrhů. -

1. Dva rozdílné pojmy o ' samospyávě.1) 

a) Jeden z těchto. pojmů vytvořil se v době, kdy se mnoho věřilo. 
v "přirozená (základní) práva" jedno.tlivců, která stát měl pokládati za 
nedo.tknutelná. Taková práva byla přenášena obdobně i na osobnosti 
kollektivní, totiž na korporace veřejné. které o.vládají svými členy, ježto. 
tito. připoutáni jsou k nim nuceným příslušenstvím. Korporacemi to.ho 
rázu míněny územní obce nižší a vyšší; obec místní, okresní, krajská a zemská. 
Jako. individuím přiznávány byly některé "základní svobody", tak i obcím 
těmto. jakožto "svobodným" náleží prý určitá samostatná působno~t (na 
př. při správě obecního jmění a podniků z něho vydržovaných) na rozdíl 
od působnosti přenesené, t . · j . té, kterou stát obci někdy svěřuje. Po.dle 
těchto. názorů rozumí se tedy samosprávou svobodné sebeurčování jistých 
územních obcí, plynoucí z jejich "základního." práva. -

b) N ověfší ponětí o. . samo.správe jest podstatou svou jiné. Vyklíčilo. 

to.tiž z názoru, že státní občané právě proto., že jsou příslušníky státu, mají 
se účastniti státní moci. A tak, jako. svými volenými zástupci účastní se 
moci zákonodárné, tak jest jim samo.správou ujímati se svého podílu také 
v moci výkonné, totiž v administrativě státní, byť jen jako. funkcionářům 
čestným. Samosprávou podle tohoto. hlediska míní se tedy účast státn~ck. 
občanů určitých místních okrsků při výkonech státní správy, takže tito lai
kové spolurozhodují o. nich záro.veň s úředníky zeměpanskými. 

Za naší doby nabylo vrchu přesvědčení, že státní výsost není for
málně obmezena. "Přirozená" práva jednotlivců nepokládají se již za 
abstraktní, absolutně platná sama o. So.bě i proti státu, nýbrž za svobody, 
které. stát sám uznávaje za nezbytnou podmínku rozumového. a mravního 
vývoje, svými ústavními předpisy chrání a zaručuje. Rovněž hledí se již 
jinak také na "přirozená" práva o.bcí. Pokud samo.správa koná skutečně
ťako.ly veřejné, koná je ne pro.to., že by to. vyplývalo. z jejího práya volného. 
sebeurčení, ani ne proto., že jSo.U to. úkoly státu cizí, nýbrž jen z té příčiny. 
že stát sám někdy uznává za vhodné obmezovati čiimo.st svých zeměpanských 
o.rgánů a dop.ouŠtí, aby se .oněch tikolů ujfmaly nebo tičastnily také orgány 

1) Sro.vn.. ,,0 pojmu a Po.vaze samo.správy." 
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samosprávné. Při samosprávě tedy neběží o "pyirozené" právo obcí, stojící 
proti státu, nýbrž o podíl občanů a veřejných jejich svazků v moci výkonné 
uvnitř státu. Ústavní stát dopřává svým poddaným jak tohoto podílu 
v své'moci výkonné, tak i 'podílu v moci zákonodárné (připadajícího národ
ním zastupitelstvům) a v soudní (připadajícího porotám, sestaveným 
z občanů) .: ministerská odpovědnost a konání spravedlnosti nezávislými 
na vládě soudci brániti má zneužívání moci vládní. 

Korporativní samospráva jest při všech svých nedostatcích přece 
jen značné hodnoty jak ústavní tak i mravní, ježto jí občané uvykají si čá
stečně vládnouti sami sobě, a nejsou ve všem byrokraticky ovládáni shora:, 
.Aby však stala se institucí právní, musí býti jak organisace obcí tak i kom
petence jejich orgánů právně vyměřena, a rovněŽ tak třeba upraviti dohled 
vládní. 

Konkrétní formy samosprávy jsou v rozličných státech rozličné, a 
nelze je odvoditi z pouhého pojmu, ať toho neb onoho; dlužno každou 
zvláště vyšetřovati, jak se kde historicky vytvořila. 

2. Příklady samosprávných forem cizostátních. 

Není možná zde ani nejhrubšími rysy naznačiti myšlenkový postup 
článků Riegrových o samosprávě v Anglii, Unii severoamerické, ve Švý
carsku a v Uhrách; k našemu účelu dostačí zmínka o jejích tvarech angli
ckých a napodobeninách pruských.1) 

a) V Anglii třeba různiti dva způsoby selfgovernementu: starší 
a novější. 

Staršího hlavním ústrojem jsou "soudcové míroví" jakožto čestní 

(bezplatní) vykonavatelé soudnictví hrdelního a moci policejní po jednot
livých hrabstvích. Jmenováni jsou od krále ze šlechty (která drží statky 
v hrabství) a také z jiných osob zámožných a rozšafných. Ježto správa 
tehdáž neby~a odlučována od justice, soudcové tito jsou úřadem správním 
a SOUdnÚll zároveň. Zasedají-li všichni z hrabství pohromadě (na čtvrt
letních schůzích), rozhodují jako nejvyšší instance, vyjmouc některé případy 
správního soudnictví, ve kterých připouští se (na základě zvláštních re
skriptů) další revise k soudům říšským. 

b) Novější způsob selfgovernementu vyvíjí se v Anglii teprve v prvych 
desítiletích 19. věku, kdy neobvyklé vzrůstání kommunálních berní po
nouká poplatníky, aby postarali se o obhájce svých interessů, jde-li o náklad 
na chudinu, školy, zdravotnictví, silnice a p. Jejich přičiněním vznikají . 
tedy místo dosavadních menších obcí veliké svazky obecní (unions, districts 
a nová správní hrabství o rozsah1ejších obvodech). 

V těchto velikých svazcích poplatnictvo volí si samo zastupitelstva svá, 
která s jistou účastí soudců mírových (ač valně již ztenčenou) ' tvoří "local- ' 
governement". Jest přirozeno, že tato zastupitelstva hledí si po' výtce' 
jen věcí hospodářských (jako asi správní rady moderních společností akci
ových), usnášejí se, povolují příjmy a vydání (i na své zřfzence), spravu však 

1) Srovn. čl.: ,,0 samosprávě v Anglii.'~ 

11* 
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všech ostatních věcí (i s jurisdikcí správní) zůstavují svým placeným úřed
n'k~m a rovněž i odpovědnost za ni.. Dozírati však na tyto úředníky (pro
střednictvím zeměpanských inspektorů a účetních kontrolorů) a mimo to 
rozhodovati o zřizování, ohraničování a slučování správních obvodů loca.l· 
governementu přísluší vrchnímu úřadu státnímu jakožto instanci vyšší. 
Takto tedy sice tytéž obory veřejné správy jsou v rukou jak země
panských úředníků tak i občanů, jenže v jedné instanci jako vyšší a v druhé 
jako nižší, 

c) V Pyusku vzor anglický napodobili a zároveň pozměnili. Tam totiž 
v krajích a vládních okresech zavedli si sbory smíšené, t. j. složené ze stá.tních 
úředníků a z přibraných k nim občanů laiků, takže v týchž instancíc~ spolu
rozhoduje o některých úkolech veřejné správy živel byrokratický se živlem 
laickým. 

3. Naše samospyáva1) upravena jest (stále ještě) dle říš. zákona (o zákl. 
pravidlech znz. obec.) z r. 1862. pokud Se týče dle českého zřízení obecního 
a dle zemského zákona o zastupitelstvech okreSních z r. 1864. Ale vůdčí 
myšlenky o ni přejaty byly z doby starší, totiž z prozat. zákona obecního 
ze 17. března 1849. prodchnutého učením o "přirozených, základních 
právech" jednotlivců, která přenášena jsou také na obéc místní a okresní 
jako na zvláštní osobnosti. Odtud náleží těmto obcím "svobodné sebe
určování" a .,přirozený (samostatný) obor působnosti", který je státu 
vlastně "cizím". Odtud obcím (jakožto osobnostem, dle přirozeného práva 
vespolek sobě "rovným") usouzen {eden a týl řád co do jejich složeni a pů
sobnosti, malým i velikým. venko\iským i městským. Odtud (dle přiroze~ 
ného sebeurčováni obci jako osobnosti soukromohospodářských) zavedeno 
při volbách orgánů obecních zastupování záimové (resp. poplatnosti) na 
úkor tndám občanstva méně zámožného. ač s jakousi šetrností aspofi 
k intelligenci. Odtud i pusobnost obcí vyměřena. Vedle svobodné správy 
jmění přiřknuty jim také mnohé zá.ležitosti veřejné. které prf po výtce 
dotýkají se zájmtl jejich a které prý vlastní silou mohou v svých obvodech 
obstarávati, totiž místnf policie v nejširším smyslu a mnohá zařízení kolek
tivně hospodá.řská.. Konečně - pro · zachování přirozeného práva obcí 
mtstních - nepřidělen ani správní dohled na ně státu (vyjím,ajíc některá 
práva kontrolní). nýbrž zemi. 

Tím vším se stalo. že u nás v Předlitavsku zakořenil se jinde neznámý 
dualismus správní.2) V zemích (na př. v Čechách) stojí proti sobě jako dva 
Qrganismy vespolek si cizí, správa státní (místodržitelství a okresní hejt· 
manství) a správa autonomní (zemský výbor, zastupitelstva okresni a 
obecni), z nichžto jedna nemá pojítka s občanstvem, a druhé zase nedo
stává. Se veřejné auktority a moci, nic nedíc o kom.petenčních sporech, 
nezbytně mezi oběma vznikajících, ježto úkoly obou jsou nepřesně a ne
věcně vymezeny na základě mylného a věcně neprovedného rúzněnÍ oboru 
~,vlastní~' působnosti obce od "přenesené". 

1) Srovn. článek: ,,0 vedoucích myšlenkách naší samosprávy.''-
2) SroV'n. ,,0 krajském znzení pro král. České." 
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Nejhorší jest, že výkony jak ze:Qlěpanského tak autonomního orga
nismu valně pokulhávfl1'í. U místodržitelství tak rozsáhlé země, jako jso~ 
Čechy, sbíhá se spousta nejrozmanitějších správních věcí, takže přetížený 
ten úřad není s to, aby vyřizoval je rychle a s tou pečlivostí, které žádá 
mnohdy individuálnost pHpadů; zároveň znesnadněn tím pilnější dohled 
k politickým úřadům podřízeným. . Podobně u okresních hej~nství 
(zvláště větších obvodů) práce se kupí a stále ještě množí agendami, které 
jsou jim ukládány zánovnlmi zákony (na př, branným, vodním, škol-
8kými aj.). . 

Na druhé straně místní obce (aspoň menši) nestačí svými silami 
k úkolům, k nimž je zavazuje působnost samostatná (na pi'. k policejním.), 
a jiné, které na ně stát přenáší, jsou jim nemilým břemenem; nad to i kon
u 'ola obecního jmění bývá chatrná. - Zastupitelstvům okresním (o ob
vodech někdy malých a mechanicky utvořených) nelze sehnati s dostatek 
peněz na Ín6tituce obecně prospěšné, a ježto nemají exekutivy, závisla 
jsou na hejtmanství nezřídka vzdáleném. - U zemského výboru hromadí 
se (podobně jako u místodržitelství) nesmírný počet záležitostí z rozličných 
končin, čím nastává potřeba stále rozmnožovati počet úředníků. - Po
sléze zemský sněm, ačkoli část svého břemene správního svaluje na bedra 
zemského výboru, přece ještě značný ostatek musí nésti sám na újmu 
svého úkolu zákonodárného. - Mimo to i spor národnostní vtírá se do na~í 
zemské samosprávy, a slyšeti jest žaloby, že neměři se všem částem Cech 
stejným loktem. -

4. O náPravě této neutěšené dvojitosti správní1) se všemi jejími závadami 
přemítali v posledních desítiletích minulého století Arn. šl. Plener, dr . Kar. 
M.attuš, professoři Herkner a Ulbrich, navrhujíce (vedle ministra Korbra) , 
kterak by bylo mnohé zlo odkliditi. Jednosvorně uznáváno, že· by bylo 
možno výkony veřejné správy zvelebiti a to tím, když by se ji ujímaly 
pospolu jak orgány zeměpanské tak také živly samosprávné. Takové pro
spěšné kooperace úředníků státních s občany laiky až dOSud II nás nebylo. 
Až dosud tito úředníci, odcho'Vaní dobou absolutismu a centralismu, neradi 
se přizpůsobují moderním ústavním svobodám a právům státního občan

stva. Hledívají úkosem na rozumy a zkušenosti laické, pokládajíce svou 
byrokratickou routinu za samospasitelnou pro státní správu. Jest pravda 
sice, že spořádaný stát neobejde se bez vyškoleného, odborného úřed
nictva ; ale jest rovněž pravda, že byrokratické zručnosti a legistickému 
formalismu chybivá podrobná znalo=t životních poměrú a potřeb té oné 
třídy obyvatelstva, znalost, kterou naproti tomu mnohým laikům, žijícim 
uprostřed těchto poměrů a potřeb, nijak upříti nelze. Při brání takových 
zkušených občanů k úředníkům odborně vzdělaným, aby s nimi a vedle 
nich rozhodovali (v úřadech čestných), jaký kdy správní výkon byl by 
v konkrétním případě nejvhodnějším, nemohlo. by nevésti k zdokonaleni 
veřejné správy státnÍ. I u nás mohl by býti nápodoben anglický selfgover-

1) SroVu. "Přehled dovějších návrhů zřízení krajského" a .zároveň 
článek: ,,0 krajském zříze~í pro království České." 
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nement, arci asi tak, jak si jej upravilo Prusko, aspoň co do. správního soud
nictví h"aiskébo. Tím do jedné části správy veřejné uvedeno by bylo řízení 
kollegiálnf místo byrokratického. Vedle toho sejde však ještě na tom, aby 
sfJata byla část pracovního břemene s beder místodržitelství, zemského sněmu 
a zemského výboru. ' 

Jako prostředek k obojí té reformě navrhuje se tedy nová úprava 
/tra;ského zřízení a to troji institucí: krajskými vládami, krajskými za
$tupitelstvy, a pojítkem mezi oběma - krajskými soudy čili komisemi. 

a) Krajské vlády podobaly by se (dle zánovních návrhů) typu Stadio
novskému, departementnímu, z r. 1849, arci značně také přejinačenému, 

a nikoli kFajským úřadům Bachovým z f . 1855, ale počet krajů ,. Čechách 
a tím i počet těchto vlád byl by proti r. 1849 rozmnožen . Účelem této 
instituce bylo by ubrati pracovního břemene místodržitelství ve větších 
zemích tím, že by převzala podstatnou část jeho působnosti v první a 
druhé instanci; odvolání šlo by pak skrze místodržitelství přímo k mini
sterstvu. V čele každé krajské vlády stál by (dle návrhu Ulbrichova) 
.. krajský hejtman", jemuž podřízeno by bylo několik radů s jinými úřed
níky; ·představený odpovídal by za jich úřadování. Místodržiteli byl by 
pozůstaven správní dohled, vyřizování některých správních věcí pro celou 
zemi, repraesentace panovníka, zastupování vlády na zemském sněmě, 
praesidium zemské školní rady a jiné dosavadní jeho úkoly. - Autono
misté češti, trvajíce na jednotě království, přeji si ovšem, aby 'zachována 
byla sih.á instance zemská.. To by bylo možno i při jisté decentralisaci 
správni, bude-li se týkati jenom těch oborů, kterými se neprojevuje a ne
zabezpečuje jednota země. Za. důležitý pokládá Rieger požadavek, aby 
na úřady uvnitř země vzneseno bylo konečné, právoplatné vyřizováni ně
kterých záležitostí (s výhradou stížnosti kasační) ; dále, aby míst?držitelstvi 
bylo poslední instancí ve věcech zemské legislativy, místodržit el aby byl 
za výkon této legislativy odpovědným zemskému sněmu, jakož i aby mohl 
(po příkladě uherských vrchních županů) jako delegát vlády říšské konati 
některé agendy ministerské. -

K zavedení krajských vlád bylo by třeba zákona říšského, ježto říšské 
radě přísluší-, stanoviti základní rysy organisace správních úřadů. Avšak 
~edíc k říš sk. zákonu z r . 1868, vláda mohla by také cestou nařizovací 
značně rozšiřiti delegaci agend místodržitelských a provésti též nové roz
děleni okresů i krajů pro obor politické správy.l) Konečně pro obor zákono:" 
dárství říšského bylo bv možno užiti též § 14. zák!. zák. o zast. říš . . 

• • 
b) Kra;ská zastupitelstva, nově navrhovaná, třeba rozlišovati od 

"ra;ských sněmů, chystaných po r. 1848 ústavním výborem kroměřížským 
(který jim udilel právo voliti do komory zemí, účastniti se legislativy vedle 
Sněmů zemských a rozhodovati jako posle dni instance o záležitostech obec
ních v mezích říš. zákona obecního) a od krajských zastupitelstev dle prozat. 

1) Pokud by se nepřihlédalo k žádoucí shodě jeho s rozdělením soudním 
(při němž vyžádati si jest dobré zdání zemského sněmu) a ke shodě se samo
spráVnými zastupitelstvy (jejichž obvod upravuj~ se zemskými zákony) . 
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'obecního zákona Stadionova z r. 1849, která měla b)1:i jednak poradnými 
!sbory krajské vlády, jednak instancí v oboru ' "autonomním", v obecních 
·a okresních záležitostech. Avšak ani prvý, ani druhý typ za::,tupitelstva 
'nebyl skutečně proveden. Teprve r. 1862 říš. zákonem obecním dovoleno, 
aby se fakultativně mohlo zemskou legislathou vsunouti mezi obecni 
zastupitelstvo a zemský sněm (resp. zemský V} bor) též zastupitelstvo 
okresní, župní nebo krajské pro obor působnosti autonomní a to na zá
kladě zastoupení zájmového. Na tomto podkladě byla pak zřízena u nás 
r . 1864 jen zastupitelstva okt'esní (srovn. článek: uK vývoji samosprávy 
.okresní") . 

Krajská zastupitelstva, která tanou .na mysli Ulbrichovi a Plenerovi, 
jsou iiného rázu nežli jest typ kroměřížský, ježto těmto navrhovatelilm 
jde o to, aby vedle krajské správy státní zřídila ' Se zároveň krajská správa 
.autonomní, a obojí aby o,ganicky bylo sloučeno institucí ještě třetí . (kraj 
skými komisemi !:míšenými). 

Oba navrhovatelé míní, že krajské zastupitelstvo má býti složeno 
dle zastoupení čtyř skupin zájmových (ve smyslu říš. zák. obec. z r. 1862), 
po případě rozmnožených o všeobecnou třídu voličskou . Vedle krajského 
,zastupitelstva čili sjezdu jakožto orgánu usnášecího a volícího byl by 
-kralský starosta (volený na 6 Jet a potvrzovaný od císaře) a krajský výbor 
(o 4 údech a 2 náhradnících volených na touž dobu); naproti tomuto návrhu 
Ulbrichovu přeje si Plener, aby (na prospěch větší jednoty správní) před
sedou krajského szjedu, resp. výboru, byl sám krajský hejtman, tedy 
úředník státnÍ. 

Dle Ulbricha náleželo by do p'úsobnosti krajských zastupitelstev: vy
držovati ústavy obecně prospěšné, kollektivně hospodářské, sociální a 
kulturní předně na svůj groš (z krajských přirážek a dávek), pak z dotaci 
'státní vlády neb zemského zastupitelstva. Kraje mohly by míti své ústavy 
chudinské, humanitní, zdravotní, starobní a j., zakládati úvěrní ústavy 
zemědělské a živnostenské. podporovati meliorace, vodní společenstva, 

'stavbu silnic a železnic nižšího řádu (tu'to v dohodě se zem. zastupitelstvem), 
z části převzíti donucovací pracovny a polepšovny, zemí dosud vydržované. 
Za souhlasného usnesení mohk' by se též někclik krajů spojiti administra
tivně, aby si založily a spravovaly některé ústavy dle statutu, jenž by 
musil býti schválen místodržitelem (v dohodě s výborem zemským); snad 
by mohly také přebrati část nákladu na veřejné školy obecné (a podle 
jeho velikosti obdržeti účast v jich správě) a ve svém obvodu zakládati 
-školy střední a odborné pro rozličné živnosti. . Tím ulehčeno by bylo zem
ským financím, za to náklady krajské by vzrůstaly, jenže ne bez jiných 
výhod. 

Dislokace a distribuce oněch obecně prospěšných ústavů mohla by 
:býti autonomií krajskou případně provedena, a pominuly hy stesky do 
zemské~o sněmu nebo zemského výboru, že se některé části neb národnosti 
země ubližuje a. jiné zase nadržuje. Krajská zastupitelstva působila by 
nejen na místo okresl}, ale i ubrala by agend jak zemskému sněm~, tak i iem
shé.mu výbct'u. Zemskému výboru pozůstala by (dle Plenera) hlavně hospo-
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dář::.ká správa zemská; naproti tomu ztenčila by se jeho příslušnost ve 
věcech obecních a okresních, v rozhodování o odvolánfch v záležitostech 
silničních, honebních a p. (Judikatura ve vět:ech obecních a okresních 
připadla by značnou měrou smíšeným komisím krajským, o nichž bude 
níže řeč.) Za to zemský výbor nabyJ by naopak zase vlivu na důležité ho
spodářské akty krajského zastupitelstva (týkajicí St:) na př. půjček a ga
rancií, zcizeni nebo zavazení nemovitostí), které by sice (dle Ulbricha) 
podrobeny byly schvá.lení od místodržttelství, ale vždy v dohodě s tímto 
výborem. 

Ztenčení autonomní správy zemského výboru nebylo by nijak na 
ujmu českému státnímu právu. které záleží v zemské legislativě a sdružené 
s ní zemské exekutivě. Zemský výbor však není zemskou mocí V)rkOnllOu; 
my ani nemáme zvláštJ;lího orgánu pro zemskou exekutivu . Zákony zemské 
prováděny jsou orgány zeměpanskými, a některé záležitosti zemského-
hospodářství podléhají i budžetování říšské rady. - . 

K zavedení krajských zastupitelstev dostačil by nyní zemsk }' zákon, 
o kterém by se usnesla prostá většina hlasů . Ježto zemská legislativa 
není již "ázána zásadami říšského zákona obecního z r. 1862, nýbrž může 
se (od r. 1867) od nich odchýliti, nová úprava svazků samosprávných náleži 
nyní sněmu zemskému úplně a samostatně (podrobnosti o tom viz na 
str. 598, JL , sv. Drob. spisů Riegrových) . 

c) Krajské smíšené komise čili soudy jako organická pojítka krajských 
vlád s krajskými zastupitelstvy. 

Několikráte stala se již zmínka o tom, jak dt\ležité by bylo překlenouti 
náš dualismus správní (státní a autonomní) institucemi, ve kterých by 
občané laikové účastnili se (z če:;,tné povinnosti) v záležitostech vJastni 
správy státní vedle úÍ"edníků zeměpanských, a tím přispívali ku zdokonaleni 
vý kon ů administrativních. 

Proto Plener i Ulbricb vítali by takovou novou formu správy kolle
giální po krajích jakožto zvláště výhodnou. jde-li o správní justici, tím že
by k dovednosti byrokratické družila se jako doplněk praktická zkušenost 
1aická. Něco podobného anglickému selfgovernementu (staršiho t ypu) 
aneb pruským sborúm smíšeným (v krajích a vládních okresech) hodilo by 
se také nám. Proto navrhuje na př. Ulbrich, aby Se pod předsednictvím 
krajského hejtmana (nebo jeho zástupce) ustavily též u nás "krajské komise" 
čili "krajské soudy" smUeného rázu, složené totiž jednak ze státních ÚŤed
níků (krajských radů se soudcovskou kvalifikací), jednak z údů volených 
z občanstva (na 3letou dobu) krajským sjezdem (kraj. výborů nebo jiných 
osob). Tyto komise rozhodovaly by jménem krajské vlády jednak ve věcech 
sporných mezi jednotlivci, korporacemi a obcemi (v J. nebo II. instanci), 
jednak v trestních, náležejících k příslušnosti správní, dále v příčině uží
vání, vedení nebo bráněni vod, konečně o propůjčování neb odnímání 
živnQsten~kých práv a schvalování živnostenských provozoven. Pl-ed 
krajskou komisi jako správním soudem plati10 by veřejné ústní a kontra
diktoric ké Hzen í. 



Veřejné právo, 

K za'vedení takových komisí bylo by třeba říšského zákona, po pří. 
padě císařského nařízení dle § 14.; jenom přikazování agend autonomních 
vyžadovalo by zároveň zákona zemského.1) ---

Navrhované krajské Ínstituce mají vedle své stránky správní té~ 
stránku, národnostní, zvláště tu, Že by jimi asi valně zmocně1 národní rá.z 
německého i českého území, a že by právě smíšená povaha těchto sborů 
sama sebou nutkala k tomu, aby v českých krajích jazyk český byl sku
tečně vnitřním jazykem jednacím. -

Dojde-li ku zřízení krajských zastupitelstev, dosavadní zastupitelstva , 
okresní buď by zanikla (jak si němečtí poslanci přáli r. 1902), nebo by se 
jejich postavení značně změnilo. Na rozdíl od poslanců německých n e
žádali ani Ulbrich ani Plener, aby tato zastupitelstva byJa zrušena. Onen 
chce je míti dokonce voliči do zastupitelstev krajských, tento míní, že .by 
mohla býti zachována v podobě okresních svazků silničních, jaké jsou na 
Mora'\'ě, ve Slezsku a v Dol. Rakousích.2) - -

Ukončujíce svůj referát, máme za to, že již sama tato kostra Riegro
vých pouček o samospl'ávě vydává d.ostatečné svědectví o tom, jak dů
kladně auktor věc studoval, a jak hluboce ji promyslil předně po stránce 
theot'etické. K tomu přistupují pak jeho popisy konkt'étní samosprávy 
rozličných států, jež sice nemohli jsme zde ani v nejstručnějších rysech 
.reprodukovati, ale přes to neobáváme se tvrditi, že i přísného posuzovatele. 
uspokojí svou jasností a výstižností, probouzejíce v něm zároveň litost. 
že-nám tak záhy odešel pracovník také v tomto oboru tak znamenitý a ne
snadno nahraditelný. 

Z Riegrových statí o dějinách ústa·vníck periody nedávno minulé jest 
nejrozsáhlejší a jaksi ústřední "Náš ústavní vývoj od r . 1848" (s podrobným 
Učením jednt ní v parlamentech a bystrým rozborem ústavních doku
mentů) . Pokračováním tohoto obšírného článku jest stať "Z novt\jších 
dějin ústavních" , kterou vykládá se nvnější konstituce rakouská; články 
ostatní řeší themata speciální, někdy přehledně, jindy zevrubněji. .
V pracfch Riegrových namanuje se ovšem mnoho materiálních dat, kteľ?, 
vyskytují se často také v politických časopisech českých. Tím stává se, 
že ,ukvapený čtenář, jakmile okem mihl po několika řádcích těchto spisú, 
domnívá se, že již předem zná, jaký bude výklad. Ale je to sebeklam~ tento· 
čtenář znal dos,!d toliko membra disiecta, ne jejich úplnost ani ,,·niterný 
svaz, ne dosah a význam vnitřních i zahraničních událostí, z kterých dů-:, 

ležité listiny ústavní vyvěrají, ne přesný, nýbrž Jeda jen polosprávný smysl 
i účel těchto listin, a co nade vše vá.Ží - ten čtenář Před svou nynější četbou 
neměl opravdu vytříbených, pečlivě rozlišených ponětí konstitučních. 

Toho všeho teprve nabývá z pouček Riegrových a zároveň povznáší Se vř~lým 
patriotismem auktorovým, očistěným v ohni vědecké kázně a vzdáleným 
rmutu všedního politisováni. A přece dosud těch, kteří by si chtěli píi-

1) Podrobnosti o tom viz na str. 605.-606. II. svazku Drob. spisů 
Riegrových. 

2) Srovn. závěr Riegrova článku: " K vývoji samosprávy okresnl lr• 
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nésti tuto vzácnou kořist z pramene tak blízkého, jest u nás na podiv po
řidku; - - jako by nestálo jim za práci ani sbírati ovoce, které jim Sype 
do klína strom tak štědrý a tak ušlechtilý. 

Panu prof. dru. Kadlecovi náležejí upřímné naše díky za nevšední 
:obětovnost, dovednost a píli, . s kterými vydání Drobných spisů Riegrových 
upravil k pohodlí všech česk)"ch čtenářů; tím pietu svou k zesnulém a 
auktorovi nejpatrněji osvědčil. far. Božek. 

Hye-Hugelmann, Erke'Yfntnisse des k. k. Reichsgerichtes , XVII. dílu 
1. sešit, nálezy č. sb. 2217 - 2288. 

Urychleným tempem se nyní uveřejňují nálezy říšského soudu. 
Sešit, o kterém referuji, přináší nálezy do konce roku 1916. Neskýtají ve 
velikém celku zajímavější látky, resp. řešení zcela nových právních 
otázek. Lví podíl patří i v tomto svazku žalobám státních, pokud se tkne 
zemských zřízenců týkajícím se služebních a jinakých požitků. Z ostatního 
o bsah u vyj ímám pouze tyto nálezy: 

Č. sb. 2237. Bylo tu vysloveno, že není porušeno ústavní právo 
ústavou zaručené (čl. XIX. zakl. zák. o právech občanských) nařízením, 
aby Rumun v Bukovině podal jako advokátní koncipient žádost za při
puštění k právní praxi soudní v jazyku německém. Není přesvědčivé odů
vodnění nálezu říšského soudu. Kdybychom chtěli důsledky tohoto odů
vodnění přenést~ na správní úřady, musili bychom tvrditi, že u správních 
úřadů není vlastně vůbec doména čl. XIX. (vždyť president soudní najisto 
obstarává v otázce nás zajímající veřejné funkce, třeba ne soudcovské, 
jsou to jistě funkce úřední ("in Amt" čl. XIX.) Lehce se říšský soud 
přenesl také přes skutečnost. že subjekční poměr nastává u (právního) 
praktikanta soudního teprve Připuštěním k soudní praxi. Před tím je 
žadatel nesporně zcela obyčefno'u stranou, s jakou se Před správními orgány 
setkáváme velice často (ani event. námitka, že se žádost vyřizuje dle volného 
uvážení, nemůže ničeho měniti na situaci). Snadno se vypořádal říšský 
soud konečně s důkazem, na jakém právním , základě spočívá německá 

úřední řeč v území, o které jde ("bylo tomu tak ode vždy a také nyní je 
to tak", toť argument říšského soudu) 

Č. sb. 2249. Jde o náhradní nároky veřejné . nemocnice proti zem
skému fondu na náhradu ošetřovacích nákladů. Při tomto nálezu je 
podivno to, že říšský soud vůbec neuznal potřebným dokazovati závaznost 
výnosu státního ministerstva ze dne 23. března 1866 č. 3731a ministerstva 
vnitra z 9. září 1883 Č. 14336. Vždyť přece říšský soud má rozhodovati 
jen dle norem právních, pokud f de o relace mezi různými subjekty. Když už 
vůbec .ony pouhé výnosy cituje, měl odůvodníti, proč jimi může právě on 
'operovati. 

Č. sb. 2277 týká se zásadní otázky. Státní správa provedla kontrola 
veřejné lékárny a zkoumala námětkou několik ukázek lékárnického z boží. 
Zástupci lékárny dožadovali se na státu zaplacení 1 K 24 h za zkoušené 
ukázky zboží (jež bylo shledáno nezávadným). Otázka zní: je stát po· 
vinen dáti lékárníkovi peněžitou náhradu za zničené zboží? Říšský soud , 
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-odpověděl, že stát takové povinnosti nemá. V odůvodnění se praví, že 
,evenmelni zničení zboží se neděje na základě přechodu vlastnického práva, 
nýbrž je důsledkem nutně spojeným s provedením zkoušky. "Že v daném 
případě byly překročeny hranice nutného, žádná strana netvrdila" . 
Zároveň je prý jisto, že nebylo užito preparátů ceny převyšující obyčej
nou míru a zatěžující provoz lékárny nepřístojně. Žalobce se tedy 
domáhá od státu náhrady souvisící s prováděním vyšetřování (kontroly) 
" v rámci obyčejného pochodu". Pro takovýto nárok není právního titUlu 
ani v positivních předpisech ani v "povaze věci". Zajímavé by bylo, kdyby 
byl říšský soud jasněji rozvedl, co je to zde "povaha věci". Je to snad 
narážka na mimořádné oběti ve smyslu O. Mayerových výkladů o náhradě 
škody způsobené řádným výkonem veřejné moci, anebo byla by - pro 
obor veřejného práva - situace podstatně jiná a proč, kdyby bylo vzato 
více zboží na zkoušku než bylo nutně třeba anebo zboží dražší? Není 
sympatické takovéto málo určité formulování. Hoetzel. 

Layer Max., Zur LeMe vom offentlichrechttichen Ve1l trag. Štýrsk5r 
Hradec a Lipsko, 1916, 69 str. 

K sedmdesátým narozeninám věnuje O. Mayerovi autor známého roz
sáhlého spisu Prinzipien des Enteignungsrechtes, profesor štýrskohradecké 
university Max: Layer zhuštěně a nabádavě psanou monografii o veřejno
právních smlouvách a dospivá k závěrům částečně jiným, než oslavenec. 
O. Mayer paHí totiž k těm, kdož smlouvu veřejného práva obmezují na 
míru nejmenší. PositivnÍ zákonodárství velice často však mluví o smlouvě , 

dohodě, ujednání. Pro theorii naskýtá se tu velice vděčné pole pro úva.hy, 
proČ a pokud přes toto názvosloví nemůžeme mluviti ve veřejném právu 
vždy o smlo ě, nýbrž proč situace takové musíme konstruovati jinak než 
,s hlediska civilněprávní smlouvy. O. Mayer sám průběhem své vědecké 
dráhy formuloval své stanovisko stále ostřeji a stával se vždy zaujatějším 
k pojmu smlouvy veřejnoprávní. Tam, kde vidíme obyčejně smlouvu 
veřejnoprávní, spatřuje Q. Mayer jednostranný (správní) akt subjekčnÍ 
(Verwaltungsakt auf Unterwerfung), v souhlasném projevu adresáta tohoto 
aktu nespatřuje O. Mayer smluvního prohlášení, nýbrž pouze odstranění 
zákonné překážky akční volnosti státní moci. Pravé veřejrtoprávní smlouvy 
připouští O. Mayer jen mezi samosprávnými svazy a v sekundárních 
poměrech svazových bř'emen. Layer dospívá ve své monografii k jiným 
závěrúm a připouští veřejné smlouvy v rozsahu daleko větším. O. Mayer. 
v právě vyšlém 2. vyd. II. svazku Deutsches Verwaltungsrecht (str. 683 
pozn. 1.) soudí, že většina Layerových vel-ejnoprávnÍch smluv je bUĎ 
subjekční správní akt anebo soukromoprávní smiouva. Je proto vysoce 
zajímavé přih1édnouti k důvodům Layerovým. Dospíváme takto ke zcela 
subtilním kontroversám. 

Layer uvažuje takto: Vyjíti musíme z (pevného) pojmu smlouvy. 
Legální definice smlouvy vůbec nepodává občanský zákonník, I?rotože jeho 
§ 861 podává nanejvýše pojem smlouvy obligační. Podstatným znakem 

smlouvy je souhlas vůle kontrahentů. K"tždá smlouva je souhlas vúle stran, 
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což- v:-;ak neplatí obráceně: nemůžeme tvrditi, že každý :souhlas vúle 
účastniků je smlouvou. Nutno proto smlouvu odlišiti od t. zv. ujednání 
(Vereinbarung) a aktu úhrnného (Gesamtakt). Důraz je klásti dále na to, 
že při smlouvě souhlasné projevy se činí navzájem, t. j. že mezi nimi je vzá
jemná souvislost: jeden se činí v očekávání druhého. Dále je pro smlouvu 
civilního práva podstatné, že právní účinky smlouvy se mohou týkati jen 
smluvníků samých, a protože civilní právo upravuje jen subjektivní práva 
a povinnosti mezi stranami, může účinek smluvních projevů stran záležeti 
pouze v zakládání, rušení a změně subjektivnich práva povinností ~(Qntra

hentú samých; nemusí to zrovna býti vzájemná práva a povinnosti smluv
níků. Nabytí, změna a zrušení práv resp. převzetí, změna a zrušeni závazku 
musí se objeviti aspoň u jednoho kontrahenta. Layer dospívá k tomuto 
schematu: 1) smlouva: souhlas vůle s právními účinky mezi stranami ~ 

2) ujednání (Vereinbarung): sjednocení (souhlas) vůle s ú6nkem mimo strany, 
3) úhrnný akt (Gesamtakt): souhlasné projevy vide s účinky na venek bez 
sjednoceni stran. Všecky tyto tři formy mají společné to, že súčastněné 
sub_iekty činí projevy vůle rovnocenné, t. j. projevy ty působí stein'f.'m-~ 

způsobem ke vzniku právních následkú. Theorie , která tvrdí, že smlouvy 
nejsou možné mezi subjekty nadřízenými a podřízen)'llli , musí dúsledně 
(dle Layera) dojíti k závěru, že mezi takovými subjekty nejsou možny ani 
ujednání a akty úhrnné. Proti O. Mayerovu názoru, že veřejně právo zná 
(z pravidla) jen jednostranné akty subjekčnÍ, nikoli smlouvy, protože
smiouva předpokládá rovnocenné subjekty, Ilam.ítá Layer, že naše posi~ 

tivní právo zná nesporné příklady soukromoprávních smluv se státem. 
O. Mayer musil by možnost takových nesporných smluvních poměrů mezi 
občanem a státem konstruovati jen vsunutím fisku, takže by tu nasta lo 
rozdvojení státní osobnosti na stát jako nositele vrchnostenské moci a na 
fiskus. Je to petitio princiPii, tvrdí-li se, že stát iako veřejná spr.áva vystupuie 
fe-n v úlo.ze iednostranně rozkazující a zakazující moci. Konstrukce O. May
erova, že souhlas občanův při správnichaktech subjekčních není projevem 
smluvní vůle, n)Tbrž že pouze odstraňuje překážku zásadní akční volnosti 
veI-ejné správy (mocí výkonné) , nedá se držeti. Správní úřad může korrektně 
jednati jen v mezích své zákonné kompetence a souhlas strany neoprav
ňuje ho k jedná~Í mimo zákonnou hranici kompentenční. Výkonná tnOC 

jest zákonné vázána a není všeobecně závazná, nýbrž jen, pokud jedná v mezích 
prá7mího -řádu. Všeobecně jednostranně závazná vůle státní neprojevuje 
se ve správě, ve správním aktu, nýbrž pouze v zákonnodárstvÍ. Jenom 
ve formě zákona projevuje se ryzí nadřízená a dále neobmezitelná vúle státu. 
Správní akt, pok~td zasahuie iednostranně do jmění a svobody občanovy, potře
buje zákonného zmocnění a to nemůže býti nahrazeno souhlasem postiže
ného. Chce-li tedy správa docíliti správního účinku, ke kterému se jí ne
dostává autorisace zákonné, nezbývá jí nic jiného, než, aby na půdě rovnosti 
s poddaným docílila souhlasu vůle, t. j. aby s poddaným uzavřela smlouvu 
(nebo ujednání). Tatáž cesta je jí volna i tehdy, když nepokládá za účelno 
užiti své moci (jednostranně) rozkazující , Na půdě práva soukromého má 
stát plnou schopnost k právům a činům. Takové soukromoprávní úmluvy 
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"lnohou sice ve svém konečném účinku nahraditi použití mocí imperativIÚ. 
o tom není vůbec pochybnosti. Sporno je však, jsou-li možné takové smlouvy; 
které mají bezprostředni účinky veřefnoprávní. Takové smlouvy zveme ve
řejnoprávními, neboť podle rozdílnosti právních účinků lze provésti li
šenímezi smlouvami soukromoprávními a veř-ejnoprávními. Veřejnoprávním 
je pak ten právní poměr, když práva a povinnosti v něm zahrnuté nejsou 
předmětem soukromoprávního řádu právního, nýbrž jsou upraveny před': 
pisy práva veřejného (že Layer Weyrovo a Kelsenovopopírání oprávněnosti 
právního dualismu pokládá za zlefmě nesprávné, nemůže překvapovati) . 
Veřejné právní poměry mají po výtce ráz poměrů mocensk~vch, čímž chceme 
říci, že jedna strana (stát) může právo a povinnosti sama určovati zavaZll
j ícím zpúsobem á. jejich plnění vynuoovati vrchnostenským nátlakem; ale 
ne všecky veřejnoprávní poměry mají tuto povahu, zvláště ne právní po
měry mezi rovnocennými veřejnoprávními svazy (samosprávnými korpo'
racemi)~ Při nich sám O. Mayer uznává možnost veřejnoprávních smluv. 

Z pojmu smlouvy dosud podaného neplyne nikterak, že by jeho ob
sahem nemohla býti veřejná práva a povinnosti, resp. že by se jí nemohly 
zakládati mocenské poměry v pravém smyslu. Pouze soukromoprávní 
smlouva toho nemůže, ale to neplyne z povahy smlouvy jak takové, nýbrž 
z podstaty soukromého práva. Je libovolnou domněnkou, jakoby každé 
veřejné právo a každá veřejná povinnost mohly b),ti zakládány jen jedno
stranným aktem státní moci; ovšem že smlouvy v oboru veřejného práva moltou 
býti - z důvodů na snadě jsoucích - jen výjimkou, která je buď zákonem 
v)1s1ovně předvídána anebo tak zákonně připuštěna, že zákonná norma má 
povahu normy dispositivni, t. j. má jí b)rti použito jen v nedostatku jinaké, 
t~ j. smluvní úpravy (že by rozeznávání norem dispositivních a imperativ
ních bylo nepřípustno, jak dokazuje Dominik v minulém ročníku t. č., jest 
očividný omyl a nemá to smyslu) . Nelze za smlouvu vel-ejnou pokládati 
všecky ty případy, kdy správní akt se vydává jen k návrhu 'strany anebo 
předpokládá její souhlas. Už obyčejný smysl slov mluví proti tomu, 
pokládati všecky ty případy, kdy správní akt se vydává jen k návrhu strany 
anebo předpokládá její souhlas. Už obyčejný smysl slov proti tomu mluví, 
abychom) na příklad v uděleni milosti k žádosti odsouzeného spatřovali 
smlouvu mezi odsouzencem a státem. Mluví se přece v podobných případech 
o žádosti, prosbě a p., nikdy o smluvní nabídce. Zákon všeliké právní účinky 
připíná k úřednímu aktu, jehož platnost má zakročení strany za pouhý 
předpoklad. Tvořivou moc má tu z vůle zákona fen úřední akt. Žádost (sou
hlas) adresátova je tu jen jedním z pí·edpokladů, které úřad má zkoumati. 
Práva a závazky takto vznikající spočívají jen na úředním aktu; Před

cházející návrh nehraje tu samostatné úlohy, nýbrž je skonsumován správ
ním aktem. Zdůrazniti jest skutečnost, že správni akty práva a povinnosti 
zakládající, měnící a rušící mohou býti vydávány jen na základě zákona : 
jedná se tedy vždy o utvoření právního poměru aspoň v hlavních rysech 
-existujícího v zákoně. 

Na základě těchto zásadních úvah probírá Layer v II. odstavci své 
_ práce některé právní poměry našeho správního práva, které obyčejně se 

-
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pokládají za smluvní, a zkouší na nich správnost a upotřebitelnost svého 
pojmu "smlouva". 

1. V popředí zájmu naukového bylo a je ustanovení ve státní službě 
a přijetí do svazku státního, pokud se tkne obecního. Sesmlovou nemají 
í:ůc společného případy, kde někdo má nárok na založení řečených poměrů 
(srovn. vydržení práva domovského), neboť tu propůjčovacÍ akt je pouze 
plněním zákonné povinnosti. § 15. úřednického zákona z 15. dubna 1873 
Č. 47. ř. z. vykládá Layer ve smyslu veřejnoprávní smlouvy rt má za t o, 
že by se 'tu jmenovací akt měl odděliti ód stanovení požitkú služebních. 

2. Četné správní akty mohou b)Tti vydávány jen se souhlasem příjem
covým (koncese, povoLení a p). Žádost (návrh) strany má tu , .,aspoň velkým 
dílem" (až pokud?) význam také pro obsah žádaného povolení daleko 'více 
než při udílení státní služby a příslušnosti, kde se jedná o jednoduché použití 
" zákonného statusu." Nemůže ťu jíti o smlouvu; i mluva příslušných 
právních norem je proti tomu. . 

3. Dále pojednává Layer ·o zjevech, v kterých i nejneúprosnější ne
přátelé veřejných smluv z části vidí pravé veřejné smlouvy. Jedná se tu 
o veřejnoprávní závazkové poměry , o příspěvky ve prospěch veřejných 
účelů, jichž má chrániti veřejná správa, a které jsou ve správních zákonech 
zásadně upraveny. Pokud běží o konkretní určení a uplatňování takových 
zákonných závazků., nelze arci mluviti o smlouvě. Ale je namnoze možné 
jinaké stanovení těchto práva závazků: 

a) Mnohdy lze správním zákonům dáti ten smy~l , že úmluvou účastníků 
(konkurenčních činitelů) lze modifikovati rozdělovací klíč. Kde vystupuje 
více konkurentů (srov. úhradu nákladu silničního, vodního), nejsou tito· 
k sobě v žádném právním poměru, nýbrž všichni dohromady jsou vůči ve- \ 
řejn.é správě zavázáni hraditi náklad, každý určitou kvotou . Strany kon-
kurenční nemohou se tedy jen tak beze všeho mezi sebou umluviti o jiném 
repartičnim klíči, jenž by zavazoval i veřejnou správu, nÝ-brž taková 
dohoda musí býti uzavřena s veřejnou správou samou. Dohoda taková 
je buď možna/ tak, že se správa smluví s jednotlivými konkurenty anebo 
že schválí dohodu uzavřenou mezi konkurenty navzájem. Smluví-li se 
konkureriční činitelé pouze mezi sebou, je sporno, má-li taková dohoda 
vůbec právní v~rznam, resp. nezakládá-li aspoň mezi konkurenty soukromo-
právní vztahy (závazky). Rakouská praxe tu značně kolísá. V někteI-)rch 
nálezech vyslovil správní soud na př., že takové soukromoprávní dohody 
mezi konkurenty mají význam i vůči správě ve dvou směrech: 1.) že exekuce 
takových konkurenčních závazkú děje se politickou cestou, 2.) že správní 
úřad má likvidní takové závazky konkurenční vzíti za základ svých rozhod-
nutí, takže zákonný· klíč konkurenčni by přicházel teprve subsidierně v úvahu. 
Všeobecně nelze dle Layera s touto praxí souhlasiti. Dlužno od zákona 
k zákonu vyšetřovati rationem legis. Některé (ne mnohé) zákony opravdu 
dávají přednost smluvenému klíči před klíčem zákonným. Všecko se tu 
tedy zredukuje na výklad zákona. Pokud nelze ze zákona vyvoditi této bez~ 
prostřední závaznosti úmluv konkurentů vůči správě, jest úmluvy ty poklá-
dati za soukromoprávní, jejichž účinky projevují ~e jen mezi stranami, t. j .. . . 

--- ---- - - -
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ty by m ... hly na.vzájem se domáhati korektur zákonného klíče konkurenč
ního. (Správní úřad mohl by od jednotlivých konkurentú požadovati jen: 
kvoty dle zákonných norem a jen ty by mohl vymáhati politickou exekucí). 
Ale sp!ávnÍ .úl-ad má. možnost (vždy?) takovou soukrC?illoprávní dohodu 
dodatečně schváliti s účinkem prot'i sobě. Pokud smlouvy konkurentů 

uzavírají sepřimo se správoil , isou veřejnoprávní. 
b) Veřejnoprávními smlouvami mohli by k zákonným činitelúm kon

kurenčním přistoupiti prýfextranei, t.j . osoby mimo zákonné konkurenty 
stojící. Veřejný zájem se tím jen podporuje. Předpisy právní někdy s tím 
dokonce počítají a prohlašují veřejný podnik za neproverliteln)T, když se 
nesežené takovou dobrovolnou konkurenci dosti prostředků - srovn. říš . 

zák. z 25. listopadu 1883 stran českomoravské transversalní drahy. Oně
j akém aktu správním nelze tu vůbec mluviti , postup je dokonce OpaČn)T: 

státní správa tu nanej výš bere na vědomí" nastalo u úmluvu konkurenčnL 
Veřejnoprávnost smlouvy takové plyne z jejích účinků . Zakládajíť se po
vinnosti , které svou povahou patří k právu správnímu a od správy mají
býti chráněny. Odtud plyne také příslušnost správních úřadův a politická 
exekuce. I výkladová pravidla jsou jiná než při úprávě jednostranným 
správním aktem. 

4. Tím si zjednává Layer přechod k veřejnoprávním smírům t . j . 
smlouvám sloužícím zásadně upravení poměrů neurčitých a nejistých. 
Hlavním případem je paušalování poštovního porta. Dle positivního práva 
sluší porto pokládati za veřejnou dávku. Placení pauša.lu:má tutéž právní 
povahu veřej né dávky a sleduje všecky materiální a for:mální předpisy 
veřejného práva. Že tu jde o smlouvu, nikoliv o jednostrann)T akt, plyne 
hlavně z for:my jednání. Něco podobného se přihází i při jiných veřejno
právních dávkách majetkúvé povahy; obzvláště zná praxe paušalování 
úrazových příspěvků. Správní soud podobné smlouvy o paušál uznává . 
Částečně tutéž povahu mají sjednání (Abfindungen) o právu daňové:m . 
Smíry resp. noV{ce se vyskytují také mezi státem a zeměmi --.-.: zvlášf 
zajímavý příklad skýtá zákon z 29. března 1869 Č . 70 ř . z. stran pau
šalování su~vencí některým zemím od státu placených. La yer uvádí dalŠí' 
zákonné předpisy. 

5. Blízko těmto zjevům stojí propachtování veřejných dávek. V této 
souvislosti jedná Layer zváště o poměru hasičských spolků k obci ' ve 
smyslu požárních řádú . Pokud spolky hasičské s obcí uzavírají úmluvy, na 
základě kterých sbor hasičský resp. jeho orgán (velitel) přejímá veřejné· 
fůnkce při požárech a p., máme dle Layera činiti se smlouvou veřejno-· 
právní, protože jejím obsahem jsou veřejné funkce a spolek sám vstupuje 
k obci do mocenského poměru zračícího se v moci dozorčí a rozkazovací 
(mám za pochybné.) Sem patří také § 121 živn. řádu. Nebot kolektivní' 
přiStůp společenstva živnostenského k nemocenské pokladně spolkové 
nebo k zapsané pokladn~ pomoc'né je možným jen smlouvou s těmito 
pokladnami. Veřejnou je smlouva ta proto, že jde o nesporně veřejno-· 

právní poměr, protože pokladna, ku které se pl'ístup stal, stává se nucenou. 
pokladnou pro příslušníky společenstva . 

; 
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6. Dalším působištěm veřejných smluv je poskytování státních 
výpomocí, subvencí a p. (ve veřejném zájmu). Těmto poměrům, které jsou 
upraveny velmi často zvláštními zákony, věnuje Layer zvláštní pozor
nost. Pojednáme o těchto otázkách v jiné souvislosti. 

7. Pochybnější je právní povaha zpáteční kouPě (výkupu, Einlosung) 
soukromých drah státem a prodej státních drah soukromým společnostem. . 

Zajímá nás ard jen dobrovolná koupě soukromé dráhy státem (zevně 

jde tu najisto o smlouvy; sporné je pouze, běží-li o smlouvy veřej no
.právní. Smlouvy' tyto mají jednak soukromoprávní obsah (koupě pozemků \ 
provozního partu, přebírání železničních dluhů a p.), jednak jsou v nich 
prvky veřejnoprávní (přechod veřejného vlastnictví železnič.ního podniku 
a vzdání se železniční koncese, obsažené v prodeji železnice). Jde 
tedy o smíšené právní jednání; to dobře snese forma smlouvy spolcč!1á 
právu soukromému i veřejnému. In forma li byly tyto smlouvy posuzo~ 
vány civilněprávně (příslušnost řádných soudů). Složitá je situace pti 
prodeji státních drah, jenž se v letech padesátých a šedesátých minulého 
století často vyskytoval. Předání celých veřejných fond ů do zemské sprá vy 
následkem únorové ústavy sem nespadá, protože bylo provedeno zákony . 
. Ale přenešení podobné cestou správní se dosud vyskytuje na př. u nemocnj ~ 

čních fondů do zemské správy. Dle Layera jde tu o veřejnou smlouvu, 
protože další správa tohoto fondu tvoří obligatorní úkol zemské samo:
'správy; k tomu arci jsou přimíšeny prvky s'oukromoprávní: převod ne
movitosti a p. Stejně 'tomu je při převádění veřejných silnic se subjektu 
na subjekt. 

8. Poměrně stručně jedná La.yer o veřejnoprávních smlouvách mezi 
samospravným.i svazy a to proto, že poměry ty jsou nejméně sporné. 
D ohodám obcí stran sloučení musí Layer se svého hlediska přiznati 
povahu pouhého ujednání (Vereinbarung), , ,protože se tím netvoří práva 
a povinnosti obcí /lavzájem, nýbrž nový právní subjekt", kdežto úmluvy 

' ob~í ~tran změny hranic musí hodnotiti jako pravou smlouvu, "protože 
tím vzniká pouze territoriální změna v rozsahu samosprávného práva 
súčastněných obcí" (dosti umělé lišení, musí-li témuž slovu v témž nebo 
příbuzném zákoně podkládati tak různý smysl). Sem hledí dále smlouvy 
obcí stran sloučení ke společné správě a ke zřízení společných ústavů. 
Četné zjevy sem patřící byly upraveny specielními zákony (s'rovn. zdra
votníobvody, spojení Prahy, Karlína, Smíchova, Král. Vinohradu a Žižkova 
ke zřízení a spravování společné vodárny, vysoce zajímavý zákon). Jako 

'obc~ mohou se i země smlouvati co do spravování zemských správnich 
záležitostí. Dle Layera nejsou v tom směru podrobeny žádnému zákon
nému obmezení a jejich smlouvy nepodléhají ničímu potvrzení, schválení. 
Takové smlouvy týkající se zřizování, vydržování a správy společných 
'donucovacích pracoven, ošetřovacích nákladů za cizí "zemské" příslušníky 
v e veřejných nemocnicích (zemských) a p. Smlouvy veřejné mohou se 
ryskytovati dokonce i mezi soukromníky resp. soukromými spolky nada
nými obstaráváním veř~jných správních úkolů. Zvláštním případem jso~ 
smlouvy péageové ve smyslu § 10 lit. g) železnic. zák. koncesního. Že 
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tu jde o veřejnou smlouvu, plyne už z její nahraditelnosti správním aktem 
(opatřením ministerstva železnic) a z výslovného odvolávání se na veřejné 
zájmy. Ostatně jest odkázati také na symptomatický kompetenční předpis 
§ 13 želez. zák. konces. 

9. Layer míní, že soukromníci mohou mezi sebou veřejné smlouvy 
uzavírati fen na základě výslovného zákonného zmocnění, protože "jejich 
veřejná práva a povinnosti jsou v celku ryze oso bní povahy", soukromník 
nemůže jinému ani ukládati veřejných závazků ani propůjčovati veřejných 
práv. Příkladem veřejných smluv mezi soukromníky jS()U smlouvy mezi 
konkurenty (srovn. výše). Layer sem kromě toho čítá zmoc'ňovací smlouvu 
stran výkonu veřejných funkcí , zvláště volebního práva (praktické zvláště 
při volbách obecních). Předpisů občanského práva tu prý nelze užiti , 
protože "obsah zmocnění je vůbec určen zákonem a nepřipouští obmezení 
a modifikaci plynoucích z vůle stran". (Praxe jinak; sluší tu rozeznávati 
dvojí stránku zmocňovacího poměru.) Dále sem řadí Layer úmluvu rodičů 
žijících ve smíšeném manželství stran náboženského vyznání dětí. Dle 
jeho základního pojetí není tu pravé smlouvy, nýbrž vereJnoprávni 
ujednání, protože rodiče neupravují svých práv, nýbrž veřejnoprávní 

sta tus svých dětí. 
10. Layer končí své výklady smlouvami dodavacími a zadáváním 

veřejných prací, tedy zjevy, které tvoří nejmarkantnějšl příklady It'ancouz
ských smluv správních (contrat administratH.) Kdežto v právu francouz
ském je tu dána příslušnost správních úřadů nebo správních soudů, jest 
u nás naopak vyloučeno, aby se stát vzdal pořadu práva (dekret 1819 
a 1820). Ale jinak řečené smlouvy mají zvláštnosti proti obyčejným smlóu
vám práva soul\romého. Celý postup je do podrobností určen objektiv
ními normami, nyní ministerským nařízením ze dne 3. dubna 1907 č . 61 
i'. z. Layer shrnuje svůj úsudek o těchto smlouvách takto : jsou to smlouvy 
práva soukromého s příměsky veřejnoprávními a to kvůli veřej~émuzájmu , 
jejž smlouvy ty sledují: Stát jako kontrakent přináší si s sebou všeobecné 
mocenské poměry, jež jsou mu i jinak k ruce. Máme před sebou smlouvu 
s obsahem smíšeným. 

Rozbor právních forem vyskytujících se při provozu státních pošt, 
telegrafů a telefonů , státních železnic, státních monopolů, c. k. skladišt 
v Terstu a p. vyhražuje si autor na jinou příležitost. Můžeme se na to jen 
těšiti, protože autorovy výklady svědčí o neobyčejné znalosti látky a roz
vážnosti úsudku opíraného prozřetelně o předpisy positivního práva. Tím 
jeho výklady nabývají jistoty a ~řesvědčivosti. Kladl bych důraz na to , 
že otázka správních smluv nebyla u nás dosud řešena v té rozsáhlosti, jak 
je tomu u Layera. Zaznamenání zaslouží tyto these spisovatelovy: různá 
intet'pt'etační pravidla (zásady) platí dle toho, rozhodneme-li se pro práVIÚ 
jednání soukromoprávní nebo pro veřejnoprávní, resp. pro jednostranný 
akt a contr. smlouvy. Obšfrnějšiho pojednání potřebují Layerovy po
známky o přípustnosti správnícn aktů poskytujících příjemci výhody. 
Dokázati jest přesně, jaký smysl má v našem právu "výhrada zákona u 

resp. nemá-li přece jen pravdu O. Mayer se svým tvrzením, že přivolení 
Sbomlk věd právnlch a státnlch. XVIII. 12 
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adresátovo nahražuje opravdu zákonné zmocnění. Že zejména výklady 
o právu subvenčním snesly by zevrubnějšího odůvodnění, poznamenal 
jsem už ve svém referátu. Nepřesvědčily mne zcela výklady Layerovy 
o veřejnoprávní povaze úmluv, kterými extranei stávají se spolu' kon-
kurenty. Hoetzel. 

Politická oekonomie. 

Dějinný vývoj a výsledky pensijního poiištěn.í zaměstnanců c. ,~. státních 
d'l'ah. Napsali Dr. Emil Novotn:~ a Dr. Jan Pospíšil. Zvláštní otisk z "časopisu 
českých úředníků železničních". Nákladem spolku českých úředníků žele
zničních v Praze, 1911. 

Spis rozpadá se ve dva díly: historický a statistický. V prvním zabý
vají se spisovatelé povšechn)'1ll vývojem pensijních a provisijních ústavů počÍ
najíc zřízením prvé želazné dráhy v Rakousku. Nejprvé ovšem pensijním 
zařízením drah soukromých a teprvé později státních. Při tom brán zřetel 
k akcj postátňovací, která byla velmi rozmanita i co do otázky pensijního opa
tl-ení zaměstnanců. Zajímav~-m momentem jest tu stále zřetelnější pronikání 
živlu sociálního. Dále pojednávají autoři o obsahu a v}"'Voji jednotlivých usta
novení pensijních, zejména o účelu tohoto pojištění, okruhu oprávněn)Tch osob, 
o podmínkách pensijního náro1..11. předmětu pojištění týkajícího se zřízenců 
samých, pak vdov, dětí, jiných příbuzných jakož i prov-isí z milosti. Dále 
o výplatě pensí, pozbytí a opětném nabytí pensijních nároků, úhradě nákladů 
a správě i právní povaze pensijních ústavů. Druhý díl obsahuje statistiku 
jednak v celém území Rakouska, jednak v oblastech jednotlivých ředitelstvi. 
Pečlivě sest'lóJřené tabulky poučují nás při aktivních zaměstnancích, o příbytku 
členstva, vstupu do pensijních fondů, reaktivování úbytku členstva, dobro
volném a nedobrovolném odchodu ze služby, vstupu do výslužby a úmrtí. 
Rovněž tak pokud jde o pensisty. Dále uvedeny číslice o věku v době vstupu 
do výslužby a o době členské. Tabulky doprovázeny jsou výkladem textovým, 
vysvětlujícím náležitě číslice s příslušnými závěry. 

Dle povahy věci jest celá práce rázu poPisného a do hlubších úvah teo
retických se nepouští. Avšak jest v tom směru záslužná, že snáší s fJelikou pílí 
materiál jinak těžko přístupný a pro historický vývoj sociálních poměrů 
zřízenců železničních v Rakousku důležitý. Zejména oddíl statistický podává 
ve směru tom cenné výklady, které dalším pracem na tomto poli mohou býti 
vítanou pomůckou, i sluší záslužnou snahu i píli autorů, jejímž výsledkem jich 
·spis jest,~, Plně oceniti. Horáček. 

Finan~ní věda a finan~ní právo. 

Lotz, ' Finanzwissenschaft. Tiibingen (Mehr.) 1917, XVI a 839 str. 
lex. 80. 

Známý mnichovský národohospodář vydal svoji učebnici finanční vědy 
jako úvodní svazek příručky práva veřejného, a třeha že ji věnoval dvěma 
svým učitelům tak různého a přece vysloveného typu národohospodářského, 

~----- - -- --
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L. Brentanovi a G. F. Knappovi, ukazuje již zmíněná okolnost formá1ní~ 
že spisovatel vedle úvah finančně vědeckých značnou měrou zřetel svůj 
obraceti chce k ustanovením p03itivně právním. Jest tomu skutečně tak, 
ale činnost autorova, zajisté záslužná, jest přece jen po vzoru převzatém 
.od Raua i A. Wagnera především deskriptivní. 

Úvahy methodologické vrcholí v době nynějsí v naznan! , že pn 
jevech komplexních jest pro úsudek prohloubený užitečno ponechati tvo
ření úsudku národohospodářfJkého i právního oddělen)Tm výklad ům samo
statným; nemohu neuznati prospěchu specielních nauk v tomto způsobu 
usuzováni a možnosti jemného ci~elování práce, ale zdá se mi. přece , že tento 
rozklad zřídka najde osobu nálad a schopností shrnujících v jedno, a proto 
nepodává úc:;udku o zjevu tak, jakým v pravdě jest, a dává příčinu k od
mitavému chování praxe administrativní i legislativní vůči svým výsledkům 
(nelzet od mužů praxe zádati obtížné činnosti slučovací, znamenající tu 
v yššÍ stupeň práce vědecké}, zajisté na škodu úsudku o přítomnu a tvoření 
pro budoucno. Třebas bych se tedy nepřimlouval za společnou učebnic~ 

finanční vědy a finančního práva snad srovnavacího, už pro nutnost právně~ 

technických výkladů při právu positivnim pro vědu finanční neužitečných, 
přece bych soudil; že podmínkou zivotnosti díla , v němž nauky hospodářské 
na základě konkretních jevů jest vykládati, musí býti, aby bralo zřetel na 
právní výklad důležitých institutů, a řešilo otázky sporné s obojího hlediska . 
Abych mluvil konkretně, odkazuji na př. na str. 444 nn ., kdež podáváno 
řešení některých sporných otázek zdanění důchodového. Řešení toto tak, 
jak bylo v knize provedeno, nemá vůbec praktického významu, nevztáhne-li 
se na konkretní llpravu zákonnou , a pokusy docíliti výsledků přijatelných 
pro theorii i praxi berní jsou docela obdobny bývalým theorií.m phrozeno
právním. A podobných případů možno uvésti více. Že není na této cestě 
sám ani první, jest známo. 

Závadou s hlediska theorie finančněvědecké samé jest, že úhrady 
mimořádné, zejména státní úvěr, jsou spíše naznačeny než vyloženy (str. 
787-822), ač zrovna doba přítomná nutí k výkladu bližšímu; po hlediscích 
válečné-finančních , jimž na pi. -Eheberg věnoval samostatný doplněk své . 
finanční vědy, v souvislosti vyložených tu marně pátráme. 

Ještě dala by se uvésti řada nedopatření ; tak o přesunutí daně rentové 
tak významném potřebné nevyloženo (str. 382), rakouská daň ze zápalek 
a zapadeloval neuvedena (str. 619) , dů)ežité funkce rakouské poštovní spo
šitelny ponechány stranou (str. 756) , výměra rakouské daně domovní 
p odána neúplně resp. nesprávně (str: 320) aj. v. 

Také v citaci pohřešujeme zpráv o mnohých publikacích, jež by neměly 
býti v}'Ilechány. Tak pro Rakousko citován je taki-ka výhradně Myrbach
Rheinfeld, ač i v jazyce německém máme obšírnou publikaci Konradovu 
(~ to novější a doplňovanou), nehledě ani na dřívější spisy BIOllSkého 
a obsáhlou literaturu speciální, z níž Lotz zná skoro jen Freibergera . 

, Z českých autorů citovány jsou pouze publikace německým jazykem vy
. dané (Kaizl, Kram,ář), ale ani tyto úplněji, tak na př. na str. 326 pohřešu-

12· 
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jeme citaci jistě významného spisu Mildschuhova. O poměrech českých. 

přes záslužné obojjazyčné publikace zemské statistické kanceláře nenajdeme 
v knize ani slova výkladu , ani citace. 

Zásluha knihy spočívá především v dovedení výkladu až vý
sledkům doby nejnovější, dále v pokusech o připojení evropské soustavy 
berní na předcházející soustavy řecké, arabské (věc sama jest nyní před
mětem specielního badání a pro všeobecnou publikaci nevalně zralá), dále 
v klasifikaci daňové, kde přikloňuje se autor (str . 222 nn.) k zásadě jíž dří"e 
hájené a mnoho správného obsahující, že nejvhodnějším děliti jest daně na 
ukládané ("veranlagte") a dle tarify vybírané ("tarifierte'·).. Obsáhlé 
výklady platného práva v jednotlivých státech a přehledy statistické jsou 

- předností knihy, jež psána je jasně, slohem prostým, skoro bych řekl ve 
mnohých částech populárním (tohoto označení neužívám zde nikterak ve 
smyslu příhany). 

Jednolitost knihy způsobena byla jejím dohotovením v jednom tahu ; 
rukopis byl připraven celý a v pěti sešitech rychle za sebou následujících 
na.jednou odevzdán veřejnosti. Drachovský. 

Freudenfeld, Die Ulertzuwachsabgabe von Liegenschaften. 112 str. 8°~ 

Vídeň, Manz, 1917. 

Autor pojal otázku daně z přírůstku hodnoty jednak po stránce 
finančněvědecké, jednak historické a dogmatické. V prvých dvou směrech 
obmezuje se v podstatě na soustavný výklad názorů v tomto směru Vyvl
nutých a lič~ní přehledné, jak daň tato v Německu i u nás byla propa
gována i zavedena: práce v tomto směru je instruktivní a celkem úplná. 

Také dogmatická část, značně !'Ie opírající ve výkladu o německý 
zákon obdobn}', jest dosti obšírná i celkem podařená. 

Pro praxi jest výhodno, že připojena jsou znění jednotlivých řádů 
zemsk}Tch o vy bírání této daně vydaných i věcný uk~zatel. 

Drachovský. 

Respondek, Frankreichs Bank- und Finanzwirtschajl im Kriege (Au
gust 1914 bis August 1916). XVI a 203 str. 8° a tabell. přehled ; Jena, 
Fischer, 1917 (druhý doplněk Harmsova časopisu "Weltwirtschaftliches 
Archiv"). 

Autor právem v předmluvě považuje za velmi odvážné vydati dílo 
o takovémto předmětu již běhein války a omlouvá tuto svoji odvahu tim, 
že tak rozsáhlý úkol prostě žádá sobě jako prvý pokus vyUčení summárního~ 
Lze tudíž jen v těchto skromných mezích kriticky posouditi rozsah díla 
i jeho účelnost. 

Již přehled literatury sám, třeba o sobě . neveliký, ukazuje nám, 
že lze v Německu i v době válečné počítati s daleko rozsáhlejšími po
můckami práce vědecké. než tomu jest bohužel až posud u nás - tak 
hlavni literatura francouzská i významné časopisy francouzké a anglické
autorovi při práci nescházely. 

--- --
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Statistika. 181 

Hlavní oddíly spisu jednají o moratoriích (str. 1-16), bance cedulové 
«str. 16-83), burse pařížské (str, 83-102), ústavech úvěrních (str. 102 
-147) a konečně o státních financích (str. 147-203). Hlavním obsahem 
'svým jsou pochopitelně popisné, a to - jak ani nyní jinak býti nemůže
popisné hledě na obsah pramenů, jež dostaly se autorovi do rukou. 'Zdá 
'se arci přirozeno, že i tato popisná část bude, zejme v číslech, potřebovati 
nového kritického probádání po válce, až bude možno na základě dokladů 
rozlišiti vidy stav skutečný a stav ,.zpravodajský." 

Ale autor nepodává pouze historický přehled, nýbrž snaží se řešiti 
také spadajicí sem otázky incidentni a pátrá po důvodech, jež vedly ve 
Francii k zařízení jinému, nežli v Německu (tak na př. při líč.enÍ důvodů 

francouzských pro moratorium a proti pokladně zápůjčkové - str. II nn; 
·0 přičinách znehodnoceni valuty - str. 64 nn.), a to celkem správně . 

Jest při rozeno, že hledí - třeba se tomu vyhybal - na thema poněkud se 
strany (přeceňováni záloh cedulové banky, jež přece byly z obou váleč
ných půjček francouzkých miliardovými dotacemi zase vyrovnávány), 
.ale to konečně vyskytne se v každé, i vědecké knize, jež má svým obsahem 
věc příliš aktuální, na níž i sám autor nutně má veliký zájem. To platí 
i o konečném úsudku pro budoucnost, který může býti správně pronesen 
-teprve srovnáním stavu světového, zejména pak ve státech nejblíže kon
kurrujících. 

Velmi četné a pečlivé tabelly dodávají dílu přehlednosti. Knihu 
jest ujj tečno čísti. Drachovský_ 

Statistika. 

Engliš, Theorie statistiky . spotřť.bního hospodMství. - Spotřební hospo
,dáfstvi 6áti uGitelských rodin na l\Iloravě z roku 1913-14. Brno 1917, ná
kladem ústř. spolku jednot učitelských na Moravě, str. 136. 

Statistika spoti"ebni byla v Rakousku až do nedávna úplně zane
dbávána .. podobně jako i úzce s ní související statistika cenová,. Teprve 
v poslední době nastal v obou směrech jakýs obrat - bohudíky ještě před 
vilkou, neboť jinak bychom ohromné změny nastalé válkou nemohli ani 
dobře srovnati se stavem předválečným. Příklad - jak tomu již II nás 
'bývá - byl dán Německem , kde r. 1907 říšským úřadem práce spracováno 
852 rQčnÍch účtú nezámožných rodin. Podobné šetření, ač v jednotlivo .. 
.stech značně zlepšené, podniknuto v letech 1912-1914 i rakouským úřadem 
pro statistiku práce o 119 vídeňských rodinách dělnických a výsledky uve
řejněny r. 1916 ve zvláštni publikaci tohoto úřadu "Die Wirtschaitsrech
nungen und Lebensverhaltnisse von Wiener Arbeiterfamilien in den }ahren 
1912 bis 1914". Methodu a techniku této statistiky popsal prof. W. Schiff, 
jenž šetření to Hdil. v Annalen fiir Sozialpolitik r. 1913: zvláště cenné 
2pracování hlavních výsledků důležitých pro theorii národohospodářskou 
uveřejnil pak nedávno v Plenerově časopisu pod názvem , ,Der Einf1uB 
'von Wohlhabenheitsgrad, Eirikommenshohe und FamiliengroBe auf díe 
Befriedigung der Bediirfnisse, Theorie nnd statistische Tatsachen" . 
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Šetření úřadu pro statistiku práce obmezovalo se toliko na Vidt:ru 
a nevztahovalo se zatím na jiná města. Jelikož pak i město Praha nechalo 

. projíti tuto příležitost , aniž by o své újmě s pomocí dělnických organisací 
podniklo podobné šetřeni, budeme bohužel pro srovnání poměrů našeho. 
dělnictva před válkou, ve válce i po válce postrádati onoho pevného V)'
chodiska, jaké nám mohlo poskytnouti statistické šetření týkající se ročních 
účtů dělnických domácností před ~álkou." Tím spíše musíme býti po
vděčni, že díky soukromému počinu prof. Engliše z brněnské techniky 
máme nyní jasný obraz o předválečné spotřebě, ne sice dělnictva , avšak 
aspoň Jiné důležité sociální skupiny, totiž učitelstva, Jak sděluje Dr . 
Engliš v knize nahoře zmíněné, když byl napřed zevrubně pojednalo 'me
thodických základech podobných statistik, započalo šetření výzvou otiš
těnou ve "Věstníku" ÚsHedního spolku Jednot učitel!3k)'ch na Moravě , 
kteří z učitelů by byli ochotni po celý rok vésti přesné záznamy o ~vých 
příjmech a vydáních jakož i konsumovaných kvantech. Na tutq výzvu 
přihlásilo se 99 rodin učitelských a 47 učitelů a učitelek svobodných , ' Po 
celý rok vedlo knížky a vyhovělo všem ostatním požadavkům 65 učitel· 
ských.rodin a 29 učitelů nebo učitelek svobodných. Spotřební hospodářství 
učitelů svobodných bylo však vzhledem k odlišné jeho povaze vyhrazeno 
zpracování pozdějšímu, takže předmětem zpracování zůstalo konečně 

spotřební hospodářství 65 učitelských rodin s 296 hlavami v roce HH3-14. 
Že zvolil Dr. Engliš ku zpracování právě učitelské rodiny, mělo, jak vy
kládá v předmluvě, důvod praktický. Byloť nutno provésti šetření se 
skromnými prostředky , a to bylo nejspíše možno u učitelů , kteří při sv é 
inteligenci mohli i bez kontrolly provésti zápisy správně a na něž bylo 
P!"oto možno přenésti i kus účetní práce, To stalo se vskutku ve značné 
míře tím, že učitelům samotným svěřen úkol, poříditi ze všech knížek 
pro každou rodinu jednotný přehled, jenž mohl pak být jediným podkladem 
dalšího zpracováni. Práci tu provedla většina učitelů, jen 23 knfžek bylo 
nutno přece zpracovati ústředně . i jinak nezklamal se Dr, Engliš ve svém 
očekávání a podařilo se mu o hospodařen! pozorovaných nfíti učitelskýc.h 
rodin za jeden celý rok sebrati materiál velmi úplný, který pak zpracován 
velmi důkladně ve v:.ech směrech. Tak srovnána spotřeba s dů~h(ldem 
a vypočten schodek i přebytek, zjištěno , kolik z celkových výdajů připadá 
na jednotlivá spotřební od,ětví, u potravill, poživat.in a náp:>jů zjištěna 
též spotřebovaná kvanta v celku a na jednu hlavu, u potravin vypočten 
dále dokonce i vyžjvný obsah jejich, kolik činí na jednu hlavu průměrná 
roční poH-eba bílkovin . tuků, uhlohydrátů, jak velká je kalorická hodnota 
živin, zjištěny dále průměrné nákupní ceny nejdůležitějších potravin a ná
poj ů a aby i co do formy konsumu byl zjednán obraz , vyžádán za jeden 
týden v . červenci 19] 4 ode všech pozorovaných rodin pr'esný jídelní lístek, 
mimo to zjištěny i bytové poměry. Dodáme-li ještě, že data ta neuveřej
něna jen v prostém úhrnu, nýbrž kombinována nejrůznějším způsobem , 

při čemž rozděleny rodiny zvláště a) dle počtu hlav, b) podle výše důchodu, 
c} podle velikostí obcí, je bohatost materiálu zřejmě patrná. Ano řekl 
bych skoro , že ve své snaze využitkovati materiál ve všech směrech jde 
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auktor - na úkor přehlednosti a poutavosti - někdy až příliš daleko a že 
by snad někde méně znamenalo lépe. Tak na př. zjišťuje Dr. Engliš neto
liko rozdíly nákupních cen v obcích různé velikosti (z čehož soudí na různé 
drahotní poměry v obcích různé velikosti), nýbrž vypočítává i rozdíly 
nákupních cen u rodin s různ)'m počtem hlav (z čehož chce dedukovati , 
zda rodiny četnější nejsou nuceny kupovati potraviny lacinější t. j. kva
litně hprší; ale ve skutečnosti mohou přece rodiny o většlm počtu hlav 
mít větší dikhod, žít v obcích většich a dražších atd., takže od srovnání 
onoho nelze mnoho čekati) a vyšetřuje dokonce otázku: Známe-li kupní 
cenu celého konsumu u jedné hlavy rodin s dvěma }llavami, co by 
stál tentýž konsum při cenách, jež platily rodiny s "íce .hlavami:' Zde 
jde Engliš, jak ~e mi zdá , ve s," é snaze materiálu všestranně využitkovat 
poněkud daleko. Podobně je otázka, bylo-li nutno pH všech bodťch , o něž 
šlo, předvésti všechny kombinace , zm:íněné nahoře ad a)-t:). V mnohých 
případech se totiž účinky momentů nahoře uvedenýcl!, zvláště výše dú
chodu a velikosti rodiny, navzájem z největší části ru~í , takže nám kombi
nace ty někdy neposkytují nových poznatků, stačilo tu snad toliko na to 
poukázat. Na druhé straně by se bylo snad přece zase doporučovalo, vedle 
počtu hlav rodin pozorovaných zjistiti též počet " normálních jednotek" 
a na ně hlavní data zji~těná pak převésti. Tato methoda, již zavedl již 
Engel, má příčinu svou v tom, že děti nelze co do konsumu ldásti na rovno 
dospělým; děti nepočítají se tedy za celou jednotku normální , n)'brž jen 
určitý zlomek její, zpravidla tím menši, čím mladší jsou . Prof. Engliš -
na rozdíl od šetření německého i vídeňského - úmyslně upustil od toho , 
převésti počet hlav na počet , ,normálních jednotek" , ježto každý klíč pro 
převádění to - získaný jinak než pokusmo - zdá se mu čirou libovůlí 
To nelze popříti , nicméně přece methoda ta - i sebe libovolněj5í - je 
spůsobila, p05kytnouti nám mnohá velmi cenná poznání , jak vidíme na př. 
ze spracování Schiffova. Nahoře bylo na pl. poukázáno k tomu. že když 
rodiny rozdělime dle výše důchodu, ruší okolnost ta, že rodiny s vyšším dů
chodem mají z pravidla též více členll rodinných (učitelé starší) , a naopak 
5e tomu zase, když rozdělíme rodiny dle počtu hlav . Když však rozdělíme 
rodiny podle toho, jak velký důchod připadá na "normální nebo konsumnt 
iednotku", tu přihlíží se současně k oběma těmto momentům a vliv lepších 
nebo horších poměrů hmotn)'ch na úkoj potřeb zjeví se nám tu čistě. Ale 
arci to vše jsou otázky n"lzných subjektivních náhledů nebo, jak praví 
Dr. Engliš, vkusu. a nemá těmito poznámkami nikterak býti umenšována 
velká záslužnost Englišovy práce , jejíž cena vystoupne ještě více, až pro
vede bohdá podobné šetření o poměrech 'Jčitelských ve válce nebo po 
válce. Mdh . 

Kuhec , Úvod do zemědělské statistiky. ČeskýČtenál-, roč . IX., sv . 6.-8;, 
str. 240. 

Po stručném úvodě o pojmu a úkolu· statistiky vllbec a zemědělské 
statistiky zvlášť podává Dr. Kubec v daJších kapitolách (Lidé, -- půda.
Výroba. - Spotřeba a obchod zemědělskými produkty. - Zemědělsk)' prů-
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mysl. - Lesnictví. - Lovectví a rybářství. - Zemědělská družstva. - Pojišťo

vání v zemědělství) nejdůležitější data ze statistiky zemědělské, jednak svě
tové a rakouské. jednak zvláště království Č.eského resp. zemí koruny české. 
V některých kapitolách činí to velmi zevrubně, takže nakupeno v nich až 
příliš mnoho ciferního materiálu (na př. zvláště ve statistice osevu a sklizně) , 

jiné části odbyty poněkud macešsky (na pL zvláště úvěrnictví a družstev
I-lÍctví). Celkem však podává auktor az do války přehled dosti úplný, takže 
knížka Kubcova může b)Tti těm, kdož chtějí zjednati si přehledný obraz 
o poměrech těch , vhodnou pomůckou . Arci v jednotlivostech bych měl 
leckteré námitky. Velmi dobré sestavení všech důležitějších dat statisti
ckých v království Českém, v úhrnech také o zemích koruny české a Před
litavsku vůbec, sahající skoro až k době válečné, poskytuje též Statistická 
příručk:l království Českého (I. vyd. 1909, II. vyd. 1913), sestavená Zem
skou statistickou kanceláří král. Českého, v níž také interesent o agrární 
statistiku může najíti potřebná data; ku podivu ji však Dr . Kubec v lite
ratuře a pramenech neuvádí. Byla-li vedle ní potřeba takové knížky, jako 
je Kubcova. mohla být odůvodněna hlavně tím, že v takovéto samostatné 
knize mohl auktor osvětliti podrobně způsob jednotlivých statistických 
zjištění a kriticky zhodnotiti jich výsledky. V tom směru však výklady 
Kubcovy nepostačují. Tak na. př. na str. 150 mluví Dr. Kubec o nut
nosti reformy zastaralé statistiky cenové, k niž prvním krokem bylo prý 
r. 1912 vydávání "Warenpreisberichte". Ale jak se statistika cenová 
do té doby dělala a v čem vlastně reforma záležela, se nedočteme. Na 
jiném místě (str. 46) mluví Dr. Kubec o statistice knihovních dluhů a správně 
poukazuje k mnohým nedostatkům jej!. Avšak mohlo tu ještě lépe vynik
l1Quti, že statistika stavu, dluhů nemá skoro žádné ceny, za to však sta
tistika každoroéních změn ve stavu břemen poskytuje cenné poznatky ; 
tuto statistiku však Dr. Kubec nepodává. Pokud se týče dosavadních sta
tistik držby pozemkové, byla by také větší kritičnost na místě; že dokazují 
pozvolné tHštění se pozemkového majetku v Čechách , neni tak jisto. Také 
výklady o statistice mezinárodního obchodu jsou příliš kusé a nedostačují. 
Ostatně bylo by zde i jinde bývalo na místě, poukázati na prameny, z nichž 
by interessent mohl čerpati podrobnější data, a to tím spíše, ježto čísla 
v knize podaná také brzo zastarají. Že všechny části nejsou souměrně vy
pracovány, bylo již řečeno. Také po stránce ciferní (na př. data o sklizni 
cukrovky v letech 1876-1880, 1881-1885, 1886-1890 na str. 120 ' ne
mohou býti správná, při počtu koní r. 19lO na str . 136 je tisková chyba) 
i po stránce jazykové nebyla by ještě jedna revise bývala na škodu. 

Mdh. 

Statistická zpráva. král. hlav. města Prahy a. spojených obcí za rok 1912 
(Praha 1915, str. 768) a za rok 1913 (Praha 1916, str. 846). 

Obě tyto ročenky znamenaji pokrok především tím, že statistická 
data, která se obmezovala dosud na obec Pražskou a pět obcí předměstských 
za účely statistickými s ní spojených, rozšířena nyní alespoň při některých 
látlóch, na veškery ostatní obce budoucí Velké Prahy ; v této snaze doceliti 
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statistický obraz Velké Prahy dalšími rysy má býti, jak se praví v předmluvě , 

v příštích letech pokračováno. Pokrok jeví se i v tom. že obsah Statistických 
zpráv obohacen o některé nové oddily ("ObecnÍ jmění a příjmové i výda· 
jové hospodářství obcí Velké Prahy", "Orgánové mtstni samosprávy" , 
" Periodický tisk v Praze", "Dělnické stávky a výluky", "Výrobní a hospo
dářská společenstva", "Uprázdněné byty v obcích Velké Prahy", "Záso
bování Prahy vodou", "Lidové přednášky českých a německ)Tch vysok)Tch 
škol pražských"), jiné oddíly zase byly přepracovány (tak oddíl, ,Měna 
živností", též některé partie osvětové statistiky). Také zrevidovány nápisy 
tabulek a provedeny některé systematické změny v rozvrhu a utřídění 

látky. 
Avšak změny ty dle mého náhledu ještě nestači, nýbrž byla by zá

hodna důkladná revise a nová redakce celého materiálu. Statistická zpráva 
čít~ již 84:6 stran, to je objem; jenž stěžuje přehlednost a odstrašuje toho r 
kdo hledá něco v takové příručce.. Nemá tím být snad nic vytýkáno snaze 
nahoře vylíčené, přibírati do Statistických zpráv nové partie a rozšířiti 

obsah jejich též na další obce předměstské, naopak mám za to, že obsah 
Statistických Zpráv měl by být ještě rozšířen o jiné oddíly dosud nezastou
pené (tak na př. bylo by záhodno uveřej ňovati též data o konsumu plynu 
a elektřiny, statistika městských elektrických drah měla by ještě · býti 
doplněna daty o investovaném kapitálu, o provozovací délce a o počtu 
vykonaných vlakových kilometrů, velmi cennou byla by periodická sta
tistika daně důchodové neboli t. zv. osobní daně z příjmů dle počtu censitů 
v jednotlivých stupnicích důchodových a dle pramenů důchodů a pod.). 
Přes to vše bylo by možno dosíci podstatného zmenšení rozsahu Stati
stických Zpráv. 

PÍ'edevšÍm tím, že by všechna data vykazovaná ve Zprávách též dle 
měsíců (r. 1913 tab. 42. 46, 53, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 
154, .158, 162, 172, 173, 206, 231-237, 354 d)-í) aj.) odpadla a byla. 
přikázána do zvló,§tních měsíGních zpráv, jejichž vydávání - podle vzoru 
Budapeště nebo Vídně - lze také městu Praze, vedle jejich týdenních 
Zpráv, co nejvíce doporučiti. Uvedu zde příklad. Již v r. 1906 v VI. roč. 
tohoto časopisu poukázal jsem k tomu, že by městská statistická kancelář 
měla uveřejňovat též výkazy o počtu a stavu nepronajatých bytů a jiných 
místností činžovních. Arci mají-li v)rkazy ty míti význam jim příslušejíci, 
že ~usí býti ovšem uveřejňovány v čas, po případě, že by aspoň v novinách 
mohly b)rti sděleny hlavní výsledky opatřené slovním provodem a srov
náním s lety jinými. Jak z výpočtu nových oddílů nahoře uvedeného 
vysvitá, byl konečně ve statistickou ročenku za r. 1913 výkaz o uprázdněných 
bytech pojat. Ale ježto tato statistická ročenka vyšla teprve r. 1916, tato 
informace o stavu bytů přišla arci příliš pozdě a minula se svým účelem . 

Tomu by bylo arti jinak, kdyby výkaz obdobný (doplněný výpočty o tom , 
kolik; % bytů jednotlivých velikostních kategorií je uprázdněno, i daty 
z dřívějších let) byl uveřejňován periodicky (čtvrtletně) co nejdříve. 
A podobně platí i o celé řadě jiných da-t , 'že včasné , periodické uveřejňování 
jich bylo by pro veí-ejnou správu a pro ver-ejnost vtibec velmi cenným, 
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(tak statistika dovozu dobytka a trhů, dovoz a vývoz jiného zboží , statistika 
cen , spotřeba plynu, elektřiny, vody, doprava po elektrických drahách, 
cizinecký ruch , měna živností , sprostředkování práce a bytů, stavby a pře
stavby, vklady v bankách a jiných peněžních ústavech, výsledky odučto
vacíhosdruženíatd.). Zároveň by těmito měsíčními zprávami bylo značně 
odlehčeno Statistickým zprávám ročním . Za druhé mohl by rozsah Sta
tistických Zpráv být značně zmenšen hlavně tím, že by m-r.ohé tabulk,,~ 

jež přinášejí přílišné podrobnosti, byly značně zkráceny, po případě i vy
nechány. Tak ze Statistické zprávy za r. 1913 zvláště: tab. 27: " Zevrubný 
přehled staveb dom ůa částí jimj nabytých" (stačily by součty pro jednotlivé 
části města) , 35 "lidnatost a zalidněnost" (č.ísla za r . 1900 a 1910 se opakují ~ 

za r. 1913, ježto vypočtena, nemají velké ceny), 50, 51, 52, 53, 54 (data 
o úmrtnosti dala by se hodně zkrátit), 82 , 83 " Úřední tituly" (nepatří 
vťtbec do statistické knížky), 84, 94 "Postup a služební požitky" , 95-109 
" Personál obecní správy podle přiděleni' : (zvlášť zbytečně obšírné), llf3- H9 
"Příjmy a výdaje obecní" (výdaje a příjmy obce Pražské mohly by býti 
převedeny na společné schema s předměstími) , 131 , 132. , ,Výrobní a ho
spodářská společenstva" (jednotlivá společenstva jsou docela různorodá, 
součty tudíž nemají ceny), 202-3 "Účty pokladniční společenstev živno
stenských" , 204 "Výkaz jmění společenstev živnostenských", 205 "Fondy 
a nadace při společenstvech živnostenských", 207, 208,211,212, "Případy 
nemocí a úmrtí dle jednotlivých nemocenských pokladen" , 209, 213 "Zá
věrky účetní a výkazy jmění nemocenských pokladen" (příliš obšírné). 
395, 396 -, ,Předpisy státních daní a přirážek'·' (příliš obšírné). 

Za tietí konečně - last not least - dalo by se mnoho místa (jistě 
až polovice objemu) získati též úsporným uspořádáním tabulek a tisKu ; v té 
příčině je místem namnoze vskutku až hříšným způsobem plýtv:'tno a dalo 
by se peněz takto ušetřených s prospěchem použíti i bez zatížení dosa
vadního rozpočtu na vydávání navrhovaných měsíčních zpráv neb jiným 

. způsobem (rozmnožení sil). 

Tím vším nejsou . ještě má desideria na statistiku obce pražské 
vyčerpána . Považujiť za záhodno, aby - vedle Statistických zpráv ročních, 

,vedle dosavadních Týdenních zpráv i na'vrhovaných měsíčnkh zpráv -
statistická kancelář' města Prahy čas od času jednotlivé dťI1ežité materie 
,(ze statistiky populační, zdravotní, spoHební, důchodové, bytovO .zpra
.covala zevru bně ve zvláštních sešitech . Vždyť dosud naše vědomosti o tčchto 
věcech tak blízkých jsou hodně kusé, jak Ee to ukázalo právě ve válce. 
Arciže mllže hýt namítnuto , že vše to , co zde požadováno, předpokládá, 

aby statistická kancelář města Prahy byla vybavena dostatečnými pro
středky hmotnými i·silami pracovními. Ale o to právě jde. Statistika města 
Prahy mívala dříve velmi dobré jméno, později arci byla zatlačena hodně 
do pozadí. Doufejme , že s novým úsilím reformnim i zde nastane náprava 

. a obec pražská dá i statistice, co její jest, aby mohla zase zaujmouti místo 
pnslušející ji na základě velkosti i "ýznamu našeho hlavniho města! 

Mdh . 
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Stěhování obyvatelstva království Ceskélzo dle dat o rodišti a. pobytu jeho
ze dne 31./12. 1910 a saisonní vystěhovalectví z obcí království Ceského 
dle šetření z r. 1913. (Zprávy Zemského statistického úřadu král. 
Českého, svazek XXIV., sešit 1. , stran 112 textu, 56 tabulek, 4 karto
gramy). 

První polovina uvedeného sešitu obsahuje podrobná data o rodišti 
a pobytu obyvatelstva království Českého v době sčítání z 31./12. 1910 
ve vzájemné jich kombinaci, podobně jako před desíti lety byla obdobná 
data ze s(ítání z r . 1900 uveřejněna v sešitě 1. svazku VII. Zpráv Zemské 
statistické kanceláře. Stalo se tak proto, aby příslušný materiál, jehož 
úsHedni statistická komise nepublikuje v celé jeho úplnosti, stal se všeobecně 
přístupným jak pro účely správní, tak i pro vědecké . V publikaci uvedené 
na~tala oproti r. 1900 odchylka jen potud, že dle usnesení Zemské sta ·, 
tistické komise z 5. června 1912 data o rodišti oněch osob, které se v Čechách 
narodily, ale v době sčítání byly přítomny v jiných zemích na říšské radě 

zastoupených, nebyla shrnuta pouze pro celé tyto země jako předešle , 

nýbrž pokud ~e tÝ'če Moravy, Slezska, Dolnich a Horních Rakous, kombi
nována též s okresy pobytu . 

. Také textové zpracování z péra taj emníka Zemské sta tistlcké kanceláře 
Dr. Auerhana přidržuje se celkem podobného 'postupu jako zpracování pro 
f. 1900, rozšiřuje však okruh pozorování dle možnosti i daty jinými metho
dami získanými. Nejdříve rozděluje tedy Dr. Auerhan království Ceské za 
úč~em snažšího přehledu jevů stěhovacích zase podobně, jak se stalo 
v sešitě VII. 1, .v 9 velkých skuPin okresů , jež hospodářsky j territoriá1ně 

spolu souvisí, (I. Praha a okolí , II. Hnědouhelná pánev severočeská. 

III. Ost<;ltní . průmyslové okresy severozápadní, IV. Zemědělské okresy 
sev. záp. , V . Průmyslové okresy sev.-vých ., VI. Zemědělské okr. sev.-vých., 
VII. Průmyslové okresy záp., VIII. Okresy jihozáp., IX. Zemědělské 
okresy jihových.) ; změna provedena jen potud, že uvnlti- skupin 1., IV., 
VIII. a IX. utvořil aspoií pro některé kapitoly dva resp. tři podřadné

oddíly. Dr. Hecke ve svém referátě o publikaci této ve Statistische Monats
schrift (seš. l.-III. z r. 1917) uvažuje o tom, zda toto rozdělení, jež nedbá 
jazykových hranic , je odůvodněno nebo ne, a. dospívá k odpovědi kladné , 
Vskutku lze volH i jen mezi seskupením territoriálním nebo seskupením 
národnostním (skupiny okresů s určitým procentem osob té i oné obcovací 
i'eči), neboť najíti skupiny, které vyhovují oběma požadavkům t. j. jsou 
národnostně jednolité j souvislé , při prostoupeni obou národnosti nelze. 
Jestliže však volba zbývá mezi těmito dvěma možnostmi , pak je jasno, 
že právě při stopování jevů stěhovadch musel být rozhodným především 
mom~nt territoriálnÍ. V dalších kapitolách sleduj e pak Dr. Auerhan u j ednot
livých skupin nahoře uvedených především proudy stěbovací mezi jednotU
.vými těmito skupinami navzájem uvnitř země (stěhování vnitřní), pak vý
měnu obyvatelstva s ostatními zeměmi na říšské radě zastoupenými (pro 
niž .y:olí dle vzoru amerického správnější označ.enÍ "stěhování mezi
zemské") a konečně výměnu obyvatelstva Čech s cizinou (stěhování zalwa
niGní). Vedlo by příliš daleko , podati zde výtah zajímavého obsahu , jen na 



188 Literatura: 

nové a zajímavé vývody, týkající se stěhování zahraničního, chci tu po
ukázati. Pokud se totiž bilance tohoto zahraničního stěhování . týče , vý
sledky sčítání lidu podávají nám toliko data o jedné složce této výměny 
t. j. o počtu cizozemců, kteří v době sčítání dleli v Čechách, neboli o přistě
hovalectví z ciziny do Čech, nikoli však o druhé složce t.j. o vystěhovalectví 
z Čech do ciziny. Aby obraz stěhovacích proudů v tom směru byl doplněn , 
,obrátila se zemská statistická kancelář přímo na statistické úřady některých 
pro vystěhovalectví nejdůležitějších států o sdělení počtu osob v Čechách 
zrozených a 31./12. 1910 v oněch státech přítomných .. Na základě dotazů 
těch zjistila kancelář přibližně, že v cizině žilo r. 1910 při nejmenším 454.837 
až 519.837 osob narozených v Čechách. Protože pak toho roku žíly v Čechách 
pouze 71.602 osoby narozené v cizině, ztratily Čechy výměnou obyvatelstva 
s cizinou asi 383.235 aí 448~235 osob čili 5'2-6'0% veškerého rodnéll0 svého 
obyvatelstva. Připočteme-li ztrátu, kterou Čechy utrpěly stěhováním do 
Dol. Rakous a ostatních zemí Předlitavska, činí celková ztráta Čech stě
Aováním dle výsledků sčítání r. 1910 a dle odhadů úhrnem 728.502 až 
793.502 osoby čili 9'8 až 10'6% veškerého rodného obyvatelstva. Tl po
slední kaPitole IV. "Přibližná data o stěhování obyvatelstva Čech 1! desítítetí 
1901-1910 a srovnání s desítiletím minulým" vypočítává Dr. Auerhan 
.pro desítiletí 1901-1910 přibližnou sílu stěhování z jednotlivých skupin 
okresů;, mezi sebou navzájem, do ostatních zemí předlitavských i do 
-ciziny na základě t. zv. methody differenčnÍ. Methody té použil poprvé 
Meinzingen při analytickém rozboru dat ze sčítání z r. 1900; záleží v tom, 
že srovnávají se tu počet osob v jednom místě nebo kraji A zrozených 
a v jiném místě nebo kraji B přítomných neboli osob z A do B vystěhovalých 
ve dvou po sobě jdoucích sčítáních a vypočítá rozdíl (differenc,e). Jestliže 
rozdíl ten je kladný, je to důkazem, ze v letech mezi oběma sčH:áními vy
stěhoval se další počet osob z místa A do B, a naopak. Arci se při tomto 
usuzovánizapomínána iedna, že totiž počet osob zrozených v Aa přítomných 
v B mění se od jednoho sčítání ke druhému také z toho důvodu , že z osob 
vystěhovalých z A do B v době mezi oběma sčítáními jistý počet zemře. 
Proto zpravidla v oblasti přistěhovalecké (jako je na pi'. Vídeň oproti 
Čechám) rozdíl (difference) mezi počtem přistěhovalců ve dvou sčítáních 
po sobě jdoucích bývá daleko menší než odpovídá počtu osob. které se 
v tomto mezidobí dále sem přistěhovaly. V tom ohledu byly tedy vývody 
Meinzingenovy - podobně i při sčítání z r. 1910 vývody Heckovy - nc
správny. Při rozboru dat týkajících se království Českého ve svrchu zmí
něném se~itě VII. 1 Zpráv snažil jsem se této chyby uvarovati se tím, že jsem 
přihlížel i ku pravděpodobné úmrtnosti osob vystěhovalých, a tím jsem onu 
methodu differenčnÍ doplnil. Podobně činí nyní i Dr. Áuerhan. Jde 
tu o dosti značné rozdíly. Tak na př. i v referátě nahoře uvedeném Dr. 
Hecke uvádí počet osob, které Čechy vyslaly v letech 1901-1910 do Vídně, 
2-0.420 lidmi. Ale dopouští se tu dvojí chyby: Především nepřihlíží k tomu, 
.že za toto desítiletí byl obvod Vidně značně rozšířen připojením XXI. okr. 
Floridsdorf (proto Dr. Auerhan správněji pozoruje Vídeň i Dolní Rakousy 
d ohromady) a tudíž i z tohoto dúvodu se onen počet zvětšil. Na druhé 



Sta ti <stika. 189 

straně nepřihlíží však zase k úmrtnosti osob z Čech do Vídně vystěhovalých, 
kterou lze pro léta 1900-1910 odhadovat na 20.000-40.000 osob. Podobně 
je Dr. Hecke na omylu, myslí-li, žez ostatních zemi předlitavských se aspoň 
o 8.259 lidí více přistěhovalo do Čech než z Čech do nich vystěhovalo. Na
opak počítáme-li správně, jak naznačeno, docházíme k výsledku, že z Čech 
se do těchto zemí v uvedených letech v ystěhovaloasi o 9.000-14.000 lidi 
více. Je ku podivu, že se Dr. Hecke ve svém zmíněném referátě o této 
d(lležité methodické změně vůbec nezmínil. A přece vývody, které Dr. 
Auerhan činí na základě takto rektifikované methody differenční o po
hybech stěhovacích v letech 1901-1910, jsou neobyčejně zajímavy a dů
lezity. B9hužel nemohu jich zde reprodukovat, ježto by ~aujaly mnoho 
mista, i poukazuji toliko na ně interesscnty. 

Druhá polovina naší publikace přináší výsledky zvláštního šetření , 

které k podnětu "Jihočeského Sboru Národohofpodářského" a dle usnesen í 
Zemského výboru, podnikla Zemská statistická kancelář o saisonním vy
s·těhovalectví z Čech ke dni 29. května 1913. Dotazníky, které rozeslány 
prostřednictvím okresních výborů všem obcím, týkaly se jednak osob, 
které byly v uvedený den vzdáleny ze svého pravidelJ1.ého bydliště za 
výdělkem, jednak osob, které sice onoho dne byly pHtomny ve svém bydlišti 
odcházejí však jinam na práci později. Dělníci prvého druhu jsou z nej 
větší části saisonními "ystlhovalci v pravém slova smyslu, totiž takovými, 
při nichž saisonní vystěhování souvisí přímo s hlavním jich životním povo
láním, jež samo většinou má ráz práce saisonní. Napočteno jich celkem 
56.698 (z toho ]0.594 žen); z nich, jak v textu uvedeno, lze za "sais. vystě
hovalce v pravém slova smyslu" považovati 90% t. j. asi 50.000 osob. 
Co do zaměstnání nejvíce je stavebníků (zedníků, tesařů, nádenníků 

na stavbách), jichž napočteno 3~ .. 138; ostatní zaměstnání vykazují již 
daleko menší počet, tak saisonní zaměstnanci lázenští a saisonní služebnictvo 
vůbec 4.576 osob, dělnictvo cihlářské 3.123, dělnictvo při práci polní a lesní 
3.251, dělníci při stavbě silnic a drah 2.824, dělníci při regulaci řek a při 

melioracích 1739 atd,. Naproti tomu osoby vzdálené z domova v ;inou dobu 
odcházívají obyčejně fen na kratší čas, hlavně na různé práce polní a do 
cukrovarů; zisk jejich z těchto prací má spíše povahu výdělku vedlejšího. 
Napočteno jich celkem 61.275 resp. odečteme-li osoby, které byly na dvou 
nebo více pracích, 60.87l. Mezi nimi mají převahu dělníci při česání chmele 
(41.657), na druhém místě stojí dělníci v cukrovarech v počtu 8.329 osob, 
na třetím dělníci na žních (6.551), pak následuje dělnjctvo zaměstnané př , 

senoseči a při podzimních pracích řepních, dělnictvo při různých pracích 
a dělnictvo při pracícb zemědělských kromě prací dříve jmenovaných. 
Co do podrobnosti (hlavně odkud a kam toto stěhování jde), poukazuji zase 
na zdařilé textové zpracování, jež započal psát lase Dr. Auerhan, a v nčmž 
pokračoval, když Dr. Auerhan povolán ke službě vojenské, assistent Zemské 
stati~t. kanceláře p~ JUe. Frant. Bibl. Mdh . 

. Statistika někte'Yých druhů obecn.ích podniků v království Ceském za léta 
1910 a 1911. ·Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého. Sv. 
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XXI., seš. 2. Text napsal Dr. Vilibald Mildschuh. Vydáno r. 1916. Stran 
textových 59, tabelárních 83. Cena 4 K. 

Tato publikace Zemského statistického úřadu přináší poprvé podrobnou 
statistiku o nejdúležitějších druzich podniků českých obcí, totiž o Plynár
nách, elektrárnách, vodárnách, tržnicích, iatkách, lázních a pouličních drahách 
za léta 1910 a 1911. Dostává se tak veřejnosti nový příspěvek k poznáni hos
podářství čes1..--ych obcí. Jsout obecn:( podniky důležitým článkem v obecním 
hospodářství, tvoříce pro obce namnoze pramen značných příjmů, a se vzrůsta
jícim svým významem pro dokonalé ukojení modernich potieb obecenstva 
obracejí k sobě vždy větší a větší pozornost nejen obecní finanční politiky, 
nýbrž i celé širší veřejnosti. S tím souvisi důležitost a poti'eba statisti~ 

ckého vyšetřeni obecních podnih.""Ů jak po stránce technické, tak po stránce 
hospodářské, 

Shora již bylo uvedeno, kterých podniků obecních týká se přítomná stati., 
sUka. Nejsou to všechny možné podniky obecní, ale zajisté nejdůležitější. Ale 
ani jmenované druhy podniků nejsou postiženy všechny, ježto značný počet 
'obcí německých odepřel vyplněni dotazníkú nikoli snad ze strachu pi"ed veřej
ností (jakse jinak často stává z obav před zvýšenim daní nebo před prozrazením 
politiky cenové), nýbrž z pohnutek čistě národně politických (známý to boykot 
Zemské statistické kanceláře německ)'mi obcemi). Třebas ovšem tato okol
nost jest politování hodna proto, že není možno provésti srovnání o obecním 
.podnikání obci českých a německých, přece podařilo se pisateli textuelní části 
Dr. Vilibaldu Mildschuhov i podati výstižný a ucelený obraz o stavu aspoň 
českých obecních podniků v Čechách, o způsobu jich vedení, o hospodářských 
zásadách rozhodujících při jich správě a o jich hospodářských výsledcích. Bez 
rozvláčných výkladů seznamuje nás v úvodní části s významem obecních 
podniků vůbec a s důležitostí statistického jich vyšetření, s obtížemi takové 
statistiky a se způsobem, jakým přítomná statistika byla provedena. Z ná
sledujících na to stati každá je věnována jednomu druhu z podniků shora 
jmenovaných. Dovídáme se tu o počtu příslušných podniků, o době jich 
zřízení, o rozsahu jich, o důležitých datech výrobních, po př. spotřebních 
a o finančních výsledcích jich. Zvláště v posledním směru jsou tu vhodně 
pozorovány náklady běžné a zařizovací, ceny a zajímavě osvětlena také 
rentabilita a prosperita jednotlivých podniků. 

Zjistiti rentabilitu a prosperitu obecních podniků, jmenovitě k účelům 
srovnávacím, není právě snadné, uvážíme-li zvláště rozmanitost forem účet
nictví při správě obecních podniků užívaných (kamerální, kupecké) a nestej
nost cenové politiky různ)Tch obcí. Jest nespornou zásluhou Mildschuhovou, 
že se to právě při statistice podniků českých obcí podařilo, nebof, při 
obecních podnicích v jiných zemích korunních rentabilita podobným způ
sobem nebyla zjištěna a jest proto na místě, na tuto okolnost zde podrobněji 
poukázati. Bylo totiž nutno zjišťovací , .formuláře vydané konferencí pro 
zemskou statistiku, z níž vyšel podnět ke statistickému zjišťování obecních 
podniků v našich zemích, přiměřeně upraviti, a to tak, aby mohl býti -
byt i ne zcela :přesně - zjištěn nejen účetnick)'T, nýbrž i obchodní v)'sledek, 
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jenž by pak mohl býb srovnán se základním kapitálem a tak vyšetřena 
výnosnost podniku. Základní myšlenkou tu je, že proti těžebním příjmům 
l){)staveny čisté" režijní (provo::.:ovací) výdaJe, takže již předem byly odděleny 
vůbec výdaje zařizovad. Ke zmíněným režijním výdajům však nepočítány 
výdaje na zúroko'oáni a umořování dluhů, neboť kdyby výdaje na zúročení 
a úmor dluhů byly odečteny od zisku, bylo by zřejmě nepHpustno, po
rovnávati zbývající zisk opět s cel}.yfi kapitruem, jenž byl přece častečně 
opatřen výpůjč.kami. Naproti tomu měly býti do režijních výdajů pojaty 
odPisy, ale vzhledem k tomu, že právě ve příčině odpisů (zvláště co do výše 
jich) 'platí mezi jednotlivými obcemi nejrůznější zásady, byly v otázce 
'stanovení obchodního výsledku ponechány stranou. Třebaže z té příčiny 

objeví se výsJedek v jednotlivých případech v příznivějším světle, přece 

není tím zmařena , cenná možnost srovnávati podniky různých obcí mezi 
sebou - byť ne přesně, tedy pi-ece poměrně dobře ' - právě po té nejzajbna
vější stránce, totiž ve příčině rentability a prosperity podniků. 

Z řady podrobností vyjímáme aspoň toto: Příjmy převyšovaly výdaje 
',(bez vydáni na zúrokováni dluhil) v průměru let 1910 a 1911 II pozorovaných 
21 plynáren o 1,617.132 K, u 41 elektráren o 3,559.535 K, u 229 vodáren 
'01,157.481 K, u 87 jatek 0308.784 K, u 6 tržnic o 73.824, u 5 elektrických drah 
o 2.604.651 K. Vložený kapitál zúročil se v průměru obou let u plynáren 10 
procenty, u elektráren 11·5%, u vodáren 2'67%, u jatek 3'4%, u tržnic 1·9%, 
u elektrických drah 8%. Naproti tomu u lázní neuhradjly běžné příjmy ani 
běžných v)'dajů (schodek činil 48.123 K). Dle toho lze v celku (nikoli 
ovšem o všech jednotlivých podnicích!) a s tou výhradou, !e se nepřihlíží 
k odpisům, říci, že v průměru uvedených dvou let z plynáren, elektráren 
.a elektrických drah plynuly obecním financím příslušných měst značné 
přebytky, kdežto vOdáFny, . jatky a tržnice zúročily se podprůměrně, na 
lázně pak musily obce dokonce dopláceti. Ovšem ke správnému posouzení 
finančních výsledků jest nezbytno znáti také, jak bylo výsledků těch docí .. 
l eno, na př. při podnicích vykazujídch přebytek nutno uvážiti, zda bylo 
přebytků těch docíleno snad jen přílišným zdražením výrobku na úkor spo
třebitelů nebo snížením výrobních nákladů a pod. Zvláště v tomto směru 
doporučujeme interessovanému čtenáři, aby se zahloubal v přehledné, stručné 
a. při tom jasné v)Tvody MildschukovJ'; Dr. Jos. Mráz. 


