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úspory a nyní nemohou pi'-íslušnou koncesi obdržeti, ježto zákon ji ž 
působí a oni nemollou z nhných důvodů formálním požadavkům jei10 
o podání průkazu zpftsobi10sti vyhověti. Aby. se tato těž~á situace 
novým zákonem zaviněná, napra'vila, žádá se čl mluví se v tisku o vy
dání nai-Ízení aneb dokonce pouhého výnosu mini sterského, dle něhož 
žádosti podané pi'eek dnem pLl 'obnosti záko'na (28. 7. 1927) mají býti 
vyi-izovány dle s t;lVll prá\' t1ího před I.:mto zákonem platného, t. j. nem á 
b)rti u těchto žádo stí lJožadován prúkaz zpúsohilosti. Řešení toto 
opírá e O názor, že osoby, které podaly žádost o udělení konce e 
pi-ed půso'bností tohoto zákona, mají již jakési pi- edběžné právo n a 
tuto živ,n o st, vy ho\'uj i-li dosavadním obecn}'m zúkonn)'m podmínkám 
a že toto jej ich pr)' již podáním žádos(i o koncesi domněle nabyté 
pdvo nemá b:),ti zmaj"-e no zákonem později v púsobnost vstoupivsím. 
Tu sluší však důrazne upozo rnitI, žc názor t cnto nemá v platném 
právu žád n e opory. 2 i Vl10st ho stinská a výčepnická j est živnos t d le 
§ 15. Č, [5 i'ádu živno 'tcn skéilO živností koncesovanou; právo provu
zovati tutu . živ n o st do tane žadatel teprve udělením ko'ncese (§ 22 

živn. i-.) \ tom jest právě hlavní rozdíl živn ostí konce. ova n)Tch od 
ž1vno ,ti svobodn)Tch a í-emesln'ý'ch,u nichž právo živnost provozovati 
vzej,de žada teli tím dnclll,kdy ji lti-adu opov Í. Tím, že si někdo pod á 
žádost o uděleni živno sti koncesované, nevzejde mu vúbec žádný 
nárok ku provozuvání této živnosti a vstoupí-li j eště před tím, než ' 
žádost jeho je vy!-izena. v púsobnost zákon, kter'ý' nemá vůbec žád 
ných uslanovení o pi~ ec llOdn é do bě (jako právě zákon š. 112/27) a 
kterST zavádí průblz způsobilosti, musí b), ti prL1J.caz tento podán. Oko l- , 
nost, že žádost byla podána ještě pi'ed púsohností zákona, jest tedy ' 
zcela nerozh odná . TC'Dto 'zákonn:)T stav bylo by možno změniti ve 
plospěch žada t e lů pOc!ZliVších s'v'ou žádost pi-ede dnem púsobnosti no-
vého zákona zasc jen novým zákonem, nikdy ne pouhým nai'-ízením, . 
V)TnOSem nebo dokonce interní instrukcí podřízeným úřadúm přede
psanou. Nelze jistě doporučovat;', a by vaely zákona byly napravovány 
- novou nez~lkonno;;tí, Dr. Režný . 

Úřední sloh. Oi~ edni s loh stal sc pověstn)rm ji ž dávno za dob · 
ll)rv. Hakouska ,takže pro nejasnou a skoro jaiko by úmyslně zatcm
Ilělou mluvu se, ZéLCéI,lo užívati ná zvu » úřední s loll« jako terminus 
technicus, Tehdy se c1al omluviti tím, žc' se řídil podle němčiny a proto · 
naopak nelzc jcj oml uvit i dnes, zv láště pak, proviní-li se proti všem 
zásadám sp rávné logiky duchu právnickému. Jako ukázku, jak nem á 
vypada ti v6cjná vyhláška určená šir šímu pub liku, můžeme uvés ti tento 
pi-íklad : \ ' 'P ra ze pi-eloži li Vltavské i-ečiště na Maninách a zasypali 
hm karlíl1sk)' prístav, čímž se vc slepém jeho rameni hromadlly 
splašky a bahno. Proto že toto rameno bS'valo vyn1edáváno obyvatel
Stv ~111 ke koupání, zakáz;:;l magistrát pražskST koupání, což bylo ji stě 
velmi s vědom it é. i\le k vyh lášce phpojil tuto ,Sé!nkci: » ... tudíž každj-, . 
kdo by sc tam koupal a ph tom pi'lstižen byl , vydává se mimo ne 
hezpečí onemocnění tyfem i potrestání soudem trestním.· pro pře stup ek 
§ 338 tr. z ..... « , což už není tak svědom it é, protože podle vyhlášky 
může onemocněti jen ten, kdo by bylpi-i koupání přistižen a pak 
dvojí nebezpečí vydávat se tyfu i trestnímu zákonu jest jistě za touh u 
po koupáni trest pi-í1iš krut)"r. i\ proto - kolegové právníci, pozor n a 
sti1isaci! Jes t ji stě v našem zájmu , abyc hom se podobného lap s us 
ca lami co nejvíce vystl'íha li . -v-

LITERllTURlí. 
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sitě v Curychu Evžen Gros,sm a,lln n apsal t ot o p ojednání pro l'i-ípr il vný 
výbor mezinárodní hospodářské konf~ r ence. ,~(aždý, k do s ledo,:,a l n~
,dá,vný její průb ěn sáhne rád p o tet o kl11zce, kde autor ZKo um a, 
jakými ~::e,s t ami lze dos íci h os.podářského 'sbl íže ní n a p o li m eziná
rodním . J sou t u vyp očt eny vešker é výh ody, které by t akto vznik ly. 
J sou dva zpúsoby, jak lze do síci toh ot o sblížen í : buď mohou ~e ho
spoddář sky sblížIt ednotlí vé st áty m ezi sebou, ne'bo mů že n astah sb l l ~ 
žení jednotli vých odvětví prtlmyslových. V prvém p ř íp a d ě mlu v! 
a\utor o sblí žení m eth odou polilick o u, ve dru:1ém pak o sblíže ni n a zá
k l ad ě dohody mezi výrob ci. Pátrání po t om , která z těchto m ethod Je 
výhodněj š í , p robl ém ob cllOdních smluv, pref e renčn í ch cel ~ .~~l111 Ch 
uni í a kart e l ťt je jádrem tét o knížky. D r. Jl11drl ch. 

pr. Otakar Machotka : Mr'avnÍ problém ve světle sociologie, 
Soci o loglcké knih ovny, m enší řady, svazek IV.;, náklad em »Orbl sc, 
akc. spol. v Praze, 1927, 8°, s tran 19,0 cena 23 Kč . Svou prací mfor
muj e autor čt enáře o t é s tránce sociologického myšlení fr ancouzskéh o. 
kt erá je věn ována, problému mravnímu ; při t om vš ímá s i f;-' m il a 
D urkheima, j ehož význam sp očívá v t om , že v ybudova l ml adé a ne
us tálené vě dě pi'ísnou, o bj ektivní m eth odu. Durkheím však také roz
š ířil pole sociolog ick ého bádání o n ový o bo r - ob or mravních j evů 
- tím, že poznal Jejich sociální povahu a užil objektiv ní socio·logické 
methody na jích vědecké zpracov ání. A uto r vším á si však také mysli 
tel tl starší, pi- edchi1dců D urkhelmovým a uvádí z jejich myšlének t o, 
co nejlépe dl e jeho názoru osvětluje jejch stanovi sko. Dr. Jind1-ich . 

Jahrbuch fUr Soziologie, eine internationale Sammlung, vyd a l Dl . 
G. Salomon v Karlsruhe, 1927, stran 489. - Vydavatel druhého svazku 
německé sociologické ročenky, frankfurtský universitní profesor Dr . 
S alomon zdůrazt1uje , že publikace tato neslouží škole ani směru ; C'h ce 
pouze býti polem, na němž by se scházeli ku spolei:né práci s ně
m eckými sociology sociologičtí pracovníci jiných nároMI. Při tom 
snaží se vydavatel u knihy o obsahovou jednotu tím, že sebral v n í 
především příspěvky sociálně psychologické. DI- . Jindřich . 

Karel Chochole: Dávky za úřední úkony ve věcech správních. 
V ydala Státní tiskárna. V Praze 1927. Stran 215. - Kniha C10cholova 
p o krátkém úvodě 0 dávce za úřední v)rkony, jež pokládá za vyvrcho
lení, resp. výv·ojovou etapu poplatkového práv a, uvádí celý zákon 
původní ve znění zákona č. 253/26 Sb. z. a n ., dále pak rozsáhlé 
n ařízení o dávk ovém řádě, spolu s podrobn)'m oddůvodněním jednot-o 
livých dávek, v)rnos ministerstva financí, osvětlující látku na pod
kladě zákona. Kniha bude pro .praxi potřebná a užitečná také z toho 
důvodu, že . má velice podrobný rejstřík, podle něhož jest možno ~e 
co nejdříve informovati. cink. 

The Acquisition and Governement of bockward territory in inter
national law. By M . F. Lindley, Longmans, Green and Co. London, 
192 6, strán XX.-391. - Terminus technicus titulu tejto knihy je nám 
viac známy pod menom Hinterland než The backward t erritory, kto
ryžto pojem je dokonale relativny vzhľadom na to, že sa jedná o územie, 
k toré je buď neobývané alebo ktoré je dosial necivilizované a nedo · 
Biahlo úrŮ'vne evropskej kultúry. Pokročilejšie státy získavaly si čias
točnú alebo úplnú suverenitu na týchto územiach rozličného druhu 
zaostalosti a zvlášť pred válkou panovala tendellcia získavať si územie 
a'j s pome:rne vysokou civilizáciou takže medzinárodné právo bolo 
llútené sledovať tieto hnutia. 

Ovšem problémy, ktoré dnes vznikajú nie sú toto žné stými, ktoré 
sa riešiy v dobe koloniálnej expanzivnosti. Nové metódy získávania sa 
prispósobujú zmeneným podrnienk;o,m a tak niektore pravidlá sú za 
tlačované do pozadia a iné zase stavajú sa do popredia, zkrátka celý 
komplikovan)' aparát tejto moozinarodnej hry je »up to da-te c. 
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N iektoré utázky v tejto knihe ukazujú ako sa medzinárodné právo 
vyvýja ni e len zmenenými poiitickými s ituáčiami, ale tiež náJsledkom 
zmeny ve rejnej mienky, ktorá nie je podporovaná právnou sankciou a 
má len akýsi l~oráln,y vp lyv na zá.konod~rcov. Dielo je, v.e l'mi pečli~(' 
sostavené vycerpáv1aj uc dokonale pOjem 'FI:1nterlandu, ldory Je dostal, aC-

kolvek sa t o zdá byť paradoxn)/m, velmi aktuálny. Ir. 

Robert Michels: Soziologie als Gesellschaftswissenschaft. - N á
kladem Mauritiova knihkupectví v Berlíně, 1926, 8°, . stran ISO, cena 
Nr 3'50. - Kniha pojednává nejprve o sociologické terminologii, zmi
i1uje sc o poměru so ciologie k některým jiným oborltm vědeckým a 
pojednává podrobně o úkolech sociologie. V knize této obsažené 
články byly již většinou dřív e otištěny v »Revue (1' Economie Poli
tique «, vycházející v P a~ í ž i nebo v »Kblner Vierte ljahrshefte tur 

oziologie «, redigovan)Tch Leopoldem von Wiese. Dr. Jindi-ich. 

Dr. Frant. Zeman: Lidový úvod do nejdůležitěiších časových 
otázek nároClohospodářských. Nákladem B. Kočí~10 v Praze, 1926, 8°, 
' tran 102, cena Kč 16'50. - Kniha obsahuje devět lidových předná-šek 
o základních pojmech národního hospodářství, o organisačním v~'
znamu peněz, o organisaci a úloze Če,skoslovenské národní banky, 
peněžních ústavlt a burs. Přednášky tyto měl autor na »Komenského 
škole pro vyšší vzdělání « v Brně v roce 1923 a 1925. Chtěl jimi, jak 
sám praví, připraviti Plldu pro vědečtější nazírání na otázky národa
hospodál-ské, než bylo dosud pravidlem. Poněva,dž nesprávná teorie 
hos'podáí'ská a plynoucí z ní diletantské pokusnictví způlsobuje škody 
národu a jednotlivým sociálním skupinám, cilce autor svojí knihou 
proklestiti cestu Spl ávnému chápání dějů hospodářských v širokých 
vrstvách lidových. Dr. Jindřich. 

Dr. Cyril 'Čechrák: Nezaměstnanost. Studie o hospodářské poli
tice proti prltmyslové nezaměstnanosti. Bratislava, 1926. Nákladem 
právnické fakulty university v Bratislavě. Stran Vln + 169. Cena? -
Poválečná doba dala nám pocítiť ostré zmeny, ktoré zasiahly celý náš 
hospodársky život, néljjma rozsiahly vzrast nezamestnených v · 11lekto
rých vel'k;:'ch státoch možno napísať n a vrub svetovej válke. N e
zamestnano,sť, ako sociálny zjav jestvoval už i v minulom storočÍ, 
ale vá lecné prevraty z rokov 1914-18 jej dodaly zvýšenej aktuálnosti 
a zaujímajú dnes na prvom 11liestc hospodársk)Tch politikovo Prítomná 
m onografia jednoho odvetvia nezamestnanosti, totiž priemyslovej ne
zamestnanosti vyčerpává tento problém úplne a 'na konci prichádza 
autor k následovnému záveru: »Veoúcou myšlienkou preventívnej po 
htiky proti nezamestnancsti není tedy abso lútne odstraniť · nezamestna· 
nosť, ale udrž ať ·zdravý, pružný priemyslov)T vývoj, pri ktorom by 
\-'zrastala schopnosť pojmú a zamestnať viac síl, na minimum od·· 
st raniť príležitosť k zahálaniu a proti , zbytku rizika zjednať ochranu 
v poišťovacej sústave, podloženej dlholetým matematickým plánom. c 

Ku knihe je tiež . priložená bohatá literatúra, vačšinou anglo-americká, 
ktorá glossuje tento hcsp,odársky úkaz od vzniku až po najnovšiu 
dobu. · Ir. 

L'inspection médicale du travai1. Compte rendu de la premiere 
Réunion internationale des Inspecteurs-médecins du travail; Dussel
dorf, 15-16 septembre 1926. - Etudes et DocUluents, série F (hy
giene industrielle) no. ID. - Geneve 1927. - Bureau international du 
Travail, 8°, stran 82, ce!la 1'75 fr. švýcar. - Publikace obsahuje re
feráty přednesené na mezinárodní lékařské konferenci o zdravotní 
inspekci práce v Dusseldorfu 15.-16. září 19~6. U spořádání jest pro
vedeno velice ynodně a zachycena i debata, v příloze pak uveden 
přesný adresář lékařů z 18 států, kteří jsou pověřeni zdravotním do
zorem na dělnictvo, takže celek .~kýtá velmi cennou informaci o této 
důležité otázce. -kg. 
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La troisieme conférence internationale des statisticiens du travai1 ~ 
1cnue a Geneve du 18 au 23 octobre 1926 . . - Etudes et Document i', 
série N (statistiquc) , 110. 12. - Genéve 1926. Bureau interna tio nal clu 
Travai1. 8~. Stran 124. Cena 1'7.3 fr. šV~T car. - Mezinárodní úřad práce, 
jehož úkolem jest jednak zpro s tředkovat i mezistátní informace o všech 
Eociálněp.olitick)r ch otázkách, jednak pracovati též v těchto otázkách 
vědecky, právem 'l ěllUjC velkou pozornost st atistickému zp r acoyúní 
.1eclnot lív)-ch oború sem spadajících. Y e sbírce Etudes et D ocu111cnr::; 
serie s tati stická, vydává již dvanácto u pub likaci. ":\Iimo poj ednán í 
o methodách stati stiky mezd a délky p racovní doby, pracovních ne
hod, nezaměstnanosti, pracovních spon\ kolektivních sniluv aj., Uve
i'-ejnil v této sbírce i referáty o ti-ec;l mezin áro dních konferencích st.'\ 
ti~: tiklt práce, konaných v i-íjnu J923 , dubnu 19~5 a říjnu 1926. - Pl-j
lomná pub likace je t velm i Cenn)il11 dokumentem poslední konfe
rence, jejíž věrn)r obraz skýtá. Jsou ;~ d e podány práce čtyr- komisí 
konference, a t o: pro methody anket o rodinn)'ch rozpočtecb, pro sta
t i sti~u kolektivních smluv, pro statistiku pracovních sporů a pro lzJa
~ ifikaci prúmy,slu, tím zpúsobem, že podán vždy referát i s debatou 
él referát komise v plenu. V cLodatcích jest pak pi-ipojeno doslovné 
znění p!-ijatých resolucí a seznam účastníkú konference. Třetí dodatek 
o bsahuje memoracidum. japonské del egace o anketě o rozpočtech 
dělnických r )clin v Japonsku. - Ze čtyi'- otázek, kterými se konferen .. 
ce zabývala, cLvě byly j iž probírány na konferencích pi-edchozícb , 
dru;lé dvě jsou však novinkou. Stále vzrl"l sta jí cí vy-znam kolektivních 
smluv v hOlspodářském životě si vynuti l též podrobnější s tudium jich 
tatistiky; mezinárodní úhd práce vyda l o této otázce podrobné po

jednání, o němž j sme referovali (viz »Všehrd « Vlll: str. 87). Pokud 
pak se týče pracovních sporů, tu resoluce konference žádá vedení jich 
statistiky ve všech zemích d le směrnic. v nichž se klade hlavní důraz 
n:1. je,dnotný základ této statistiky a pozorování řešení sporú. - J es t 
zaj ímavo sledovati ph této pi-íležitosti dllležitost statistiky, která jest 
nezbytn)'m podkladem všech zákonllých úprav so ciálních otázek. 

Gerlicl1. 
Dr. Io(,m. Soukop: Sociální pojištění zaměstnanců. Poučení. pro 

zaměstnavatele. Nákladem Českého odboru moravské zemské ra,dy živ
nostenské a zemské:lo úřadu pro zvelebování živností v Brně, svaz~k 
44., 1926, 8°, stran 55, cena Kč 2'-. Knížka tato je sestavena tak, aby 
mohla b:)rti zaměstnavatelúm rukovětí sociálního pojištění, t . j. poji
štěn í dle zákona ze dne 9. října 1924, Č. 22I Sb. z. a ll. Jest opatřena 
přeh lednou tabulkou o p latebních povinnostech a o pojistn:)Tch dáv
kách, jakož i tabulkou o oc enění naturálních požitkú pro rok 1926, 
provedeném zemskou správou politickou v Brně. Knížka kromě --S-
kladu zákona obsahuje již také některé rady a pokyny, čerpané z pra
xe při provádění zákona (II. vydání vyšlo v měsíci říjnu 1926). Práce 
tato je psána pi- e,hledně a i pro laika zcela s rozumitelně a možno říci, 
že dosáhl a úče lu , pro nějž byla vydána. Dr. Jindi-ich. 

Dr. C. Chauveau: Les assurances sociales, vydáno v Paříži I926, 
stran 283. - Autor podává ve své knížce tručnou historii zákona a 
probírá je~lo jednotlivé stránky: základ zákona, pojištění povinné a. 
fakultativni, dávky, lPi-ís.pěvky, finanční hospodářstv.í, správu atd. 
Knížka tato je cenná svým obsahem; autor její byl pi-edsedou zdra
votnického a sociálně politického v:)rboru senátu , jemuž byl přikáz án 
zákon o sociálním pojistění , pi'-jjat:)T r . 1924 francouzskou sněmovnou 
poslaneckou. Dr. Jindřich. 

Vydává S. Čs. P. »Všehrd« v Praze. Zodpov. redaktor Dr. Karel Novák. 
Tiskl B. Stýblo v Praze. Václavské nám. 28. 


