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dává nutnou plloil1ikavou revisi osvobození a sjednocení sazeb. V tomto 
směru předmět tento zaslouží ještě bližší di skusse. 

Panujícímu zmatku tr ~stníclJ u ~~ tanovcní finančních věnuj e autor 
značně místa; je to velmi bolestná 'k apitola nejen finančního práva spe
cielně, ale správního práva vůbcc. Není o všem přítelem převodu trestní 
púsobl1\olsti na řádné soudy, což s praktickými zkušenostmi u nás i v ci
zině učiněn)' mi naprosto souhlasí. Správně vytýká povahu finančního 

práva trestního v sa'nkci trestní na vědomé překročení zákazů, nebo -
jak dodávám - vědomé neplnění pHkazů, pokud se vztahují na .vy
šetření základů daňových a zabezpečení potřebné kontroly vůbec, při 

čemž ») vědomost « zastupuje kriminalistickou funkci »zlého úmyslu c . 

Ale přes to přál by si prozatím pouze jednotnou kodifikaci. 

Vlici jednotnému řádu dávkovému dle vzoru německého má autor 
některé pochybnosti, jež ovšem hledě na rltznou konstrukcI dávkovou 
nelze tak zhola odmítnouti. 

P IO dtlkladném rozboru daně pozemkové neodhodlal by se autor 
snadno ke změně posavadních pi'"edpisů; pro daň domovní žádá unifikaci 
předpisů dnes bezútěšně roztříštěných a snížení sazeb spolu se zave
dením zdanění užitné hodnoty budov sloužících výrobě prllmyslové, 
živnostenské i zemědělské. Živnostenská daň má se přimykati ke sku
tečnému výnosu a býti ukládána spolu s daní důchodovou, ČÍmž ovšem, 
čehož autor neposti'"ehuje, byla by postižena reservy tvořící funkce let 
konjunkturních a pošk:Jolzen .finanční zájem státní v letech ztrátových. 

Že periodickou daň z majetku nelze doporučiti, jest i v podrobněj

ším výkladu autorově zdůrazněn o. 

Posouzení financí samosprávných vychází u autora od ideje sjed
nocení správní koleje, jež sice podle ustanovení naši ústavy má nastati 
při vyšších svazcích posud samosprávných, ale ovšem netýká se samo-o 
správy obecní. Arci názor, že pi" íděly státní ma,jÍ míti funkci pouze 
subsidiární, odporuje přímo zákonným ustanovením o budoucí správě 

župní a okresní, maje ovšem plnou platnost v oboru financí obecních. 
Autor v tomto oboru vůbec obmezuje se pi"edevším na stan\ovisko 
kritické. 

Jistě práci tuto sluší vítati jakožto obohacení naší finančně-právní 
literatury i jakožto zajímav)i dJoklad práce zákonodárné techniky, k ně

muž i po provedené reformě daií.ové praxe často sahnouti bude nucena. 

Dra c h o v s ký. 

Statistika. 

Josef GIUber: Pop u 1 a Čll í ' o t á z k a. (Lidová universita, sv. 
VlIl., 1923.) 

Kniha Gruberova o populační otázce podává cenný' příspěvek k této 
otázce tak střlré a přece stále aktuelní. 
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Gruberů" spis, kter)T ze značné části vznikl ze starších ' studií, oti
štěn)rch většinou v Í\i' árodohOlspodářském obzoru, obsahuje nejprve 
historický pi'"e'hled populačního prohlému, názory na populační problém 
za starověku, středověku, názory merkantilistické, fysiokratické, kla~
sické školy národohospodářské a všech výzllačn)' ch spisovatelu v tomto 
oboru. 

V ~~apitole druhé podává G. přehled základnkh prvkú pohybu oby
vatelstva, zabývá se statistikou populační a současn)' m poklesem počtu 
porodů, ~l dáte probírá různé pdčiny tohoto poklesu. 

V kapitole třetí zab)"vá se G. populačními poměry jednotlivých 
národů evropských, zvláště otázkou popuLace fi-ancouzské, otázkou vy
stt:!hovaleckou a ř:eskou otázkou populační. 

V kapitole čtvrté a páté probírá autor kriticky jednotlivé theorie 
vysvě.tlující příčiny úbytku porodů. 

V kapitole šesté vrací se G. k hodnor.ení poklesu počtu porO,dů 

s hlediska individua, rodiny, národa a lidstva. 

Kapitoly sedmá a osmá věnovány jsou politice populační. 
Neobyčejně hohat)T materiál jak statistický, tak myšlenkový, který 

G. ve svém spise shrnul, jakož i vznik spisu ze stlarších sturlií (psaných 
l)ěhem světové války) je patrně pi"íčinou, že G. nezaujímá k populačnímu 
problému stanoviska zcela jednotného. Pouze rozborem statistického 
materiálu je možno nabýti s přibližnou pi'"esností opjasněnÍ pi"íčin jeyů 

populačních a změn v nich, zejména, též úhytku počtu porodů. V ťomto 
směru přiklání se G., pokud mo,žno sou,diti z toho, co praví na str. 84., 
ke theorii rationalistické, ač jinak uznává i vliv jiných momentů na 
pokles natality. Dospěl jsem jinde na základě analysy statistkkého po- ' 
pulačního materiálu ku přesvědčení, že hlavní vnější motiv, působící na 
lidskou vůli , je pokles úmrtnosti, který II nás (a také jincle) objevil se 
,od let sedmdesátých min1:1lého stoletÍ. Tuto theorii nelze však be~ dal
·Šího považovati za všeobecně platnou, neboť motivy na lidskou vůli pů
soBící mohou býti v různých zemích rllzné a ruzné intensity, a vy'žado
valy by v každém případě zvláštního vyšetření. 

Z rozborů populačních jevů musí však též vyplývati směrnice pro 
populační politiku. G. správně poukazuje k tomu, jak průběhem dob 
střídaly se zcela protichůdné názory a opatření v popůlačnÍ politice. Pro 
,dnešní dobu hlásí se G. y oboru propulační politiky ke směru sociálně
politickému, toliko sociální politikou lze prováděti úspěšnou politiku 

. populační. V tomto směru možno s G. zcela souhlasiti; je sice pravda, 
že touto politikou nedocílí se velkých výsledků kvantitativních, ale 
-domnívám se, ze nynější celková situace hospodái"ská, s trvalou nejisto
tou Plolítickou v Evropě, s velkým a stále vzrůstajícím vystěhovalectvím 
ze SlolVenska není ani vhodná pro intensivní politiku populačnÍ. Do rám
ce sociálně-politických opatření, které mají zároveň povahu opatřeni po
pulačně-politických, spadá na př. podpora stavebního ruchu, drahotní 
příplatky l10dinné státních zaměstnanců , avšak všecky tyto akce ome-
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zeny jso.jU ne~í·ízIl)Vo..u fi~anční situa~í .I'tátu .a j$9~ D1yšleny po.uze jako 
akc.e I?fechqqtlé, JlikqH, j ako. trvalá ; o.pati;~wh)'llPpulačn~-po.l~!ická . 

. Jest ; si ienpřáti, aby. kniha G;rt)b,ero.Ya ,. ;dloš~a ho.jn,épo.zo.rno.sti Zet 

jména ' v ' .kruzíc4: fteré /~sto m)l1.Xf: ~'- ~r~4Wá~1Jí<:1~. náv~~ich : po'p~lačně . ., 
po.litických, ,aniř-. ; b ,Y si ujn~nily: q9~,al;1 a · Qb~íže , p:.~p~l~čnío.tázky. 

. C. Horáček ml. :. I 
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»Z nadání z r. 1888j89 k o.dměňování : věd:eckych : prací :PQsluchačů 
české university Karlo.vy v Praze«; vypisuje se :cena 320 Kč ~ slo.vy ·· tři sta 
dvacet kc..nm za nej1epší prácÍ , ' vědeckouz ďb6:J7u : .. ,' 

' ~,p ~ ~ v a č ,;~ s k'é h ó~ : 1 • . 

. .. . ' I)" , ] " : '.' 

' na théma: .J 

. ltR. a a h ~ S a c ev . Č· e cll á c hc. 
.. : . 

. . 

U cenu luto. mo.ho.u se dle ' článku VI. nadací listiny ucházeti ne:' 
jen řádní po.sluchači práv, nýbrž i ti, kdo.ž studia s~á ' jako. řádní po.';' 
stuchač'i již do.končili a ke zko.u~kám stáťním nebrig.o.ro.sům se připra
vují, 'Co.ž však pia:tt po~ze do tří. let p~ uko.nčený~h · studiích. Kdo.i 
o. cenu · ~hce seuch,áz'eti; zad~jž práci svoji" nejpo.zdě.ji do. ' . 

. 3o.li:is· ~o.padu Ig24 incl. o. 12. ho.d .. po.lední :, 

na děk~stvt :i~lt).· právnické 'Karlovy univ:ersitY . . 
Práce cznačena búdiž heslem a ' připo.jeno .budiž jméno. auto ,·OVo 

v uzavřojé obálce opatřerié t~'mž heslem . . 

Cena bude udělena do.ko. n c .e . pr o. s i nc e 1924. 

v : P r a ze, . dne . ú> . . pro.si,ri~~ 192.3.-

DĚKANSTVí PRAvNICKÉ FAKULTY UNIVERSITY KARLO VY' 
V PRAZE. 

,'1 ' :. 

: ,, \ 

I. 'j 




