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·'tiótknul -sa . pr oblélllU : ná'rnf1nostného prill ('j,p.U v '· p r ednáškach , 
. -k t-uré ~Lydrži:a-vaI v ,ariž1-od '. f835 dB' T . 1845.1

::) ldeálo:rn štátu 
jes t ',mu štát nároďne jednotn5r.14

) Podmienky národnej jedno~y 
~ ktoré sú Hež podldadOln štátnej ' jednoty - sú Qvojakého 
r:ázu: vnútorné , a v'onkajšie. Vnútorné podmienky sú , hla vile: 

"pospolitosť rasy, .jazyka, náboženstva a civilizácie, t. j. súhrnu 
poznatkov ' nuavn jrch, práv-nych , umeleckých , vedeck~Tch a lite
r árnych. Pódulienky , vonkajšie sú ~ jednota zem episného útvaru, 
organizácic sociálnej. i politidkej (Rossi tu . má na nr{sli národ 
vo štát organizov3ln~T , leda predstayu tak , blízl~u franzúzskej 
juris,pnlrlend i) : 15) 

(Dokončen í.) 

ZPRAvv. 
Správní řízeni. J{on~čně docházi II nás k. diouho postl·ťtdan~ 

cl- očekávané kodifikaci správního řízeni. Podle čl. ':10. zp-lwna 
C. 125 z ' j' •. 1927 o organisaci politické' správy- llW}í býti »vládním 
jzafZzen{m ' sjedizoceny a upraveny pi'edpisy 10 řízení , ~e věcech 
náležeiíClclLdo působnos.ti p.oliUck~íCll úřaQů .. se zfetel~m k:úČfl
·nému zjedIlodušcni auryclllení: řízení « . ,Syly-U vážné ,námi~ktl 
~prót[ -tOJnIl vydávatitllto důležitou , non11'u,ktel'á má b!Íti ·v oboru 
sprií. ~l.hího pl'(íva 'tim., čínl je .. civilJii s'oudnířá~l iJ oboru prátJa 
'.90uláomélw; IOl'móu pouhéH'ó vládni1iO ' naříz-ení, bylU ' .iistěl{>~ 
vií~j,é. důvody pro ic~id. , p~S~,llP: , z~jllléna.t.vái·lló~t :a ~nadn(r.i1Jl ě
nitel-n~o.st , .úprClvy prov;edené cestou , n.ařizovací , pro. přípa(;i, , že 
'by prakse uk:ázala příliš brzo některé vadu. Je totiž ;isto, že lJ".télo 
materii- tak pestré ~a' l'ychle , se ' měl~ící, dako · .je správní právo , 
jest 'úholelil 'velmi obtížným ~ vy{voi'ili dokQnalé pl'áoo ' proc~s-lli. 
'Proto také ilebuderne se divili, ' iej~'éii~l~e.tic) !u-l~ ' n'iiiTi ry'ezná~~l 
. ~f!orlftick.é , n.ázoty.·-l~rců . ,J.!~néllO , ·~~řízeRí. , j e.hož , základní 
,návrh je 11~ mini.sierrs.tvem vyprQ(:ován" že ',se , bu~Je,. ' celkeln 
,dr.že/i dvou , vodítek: ,osvědčené dosavadní pl'akSci zejména : ~jak 
ie ' ~y~~o~en?,. v j,!~ika~uř~, IV eivyššihospr;á~ního . s~ud Ul ' ~' o bdo bu 
s ',cwllnun-Tlzemm. TretlllJ, ' prvkem no~e upl'avy Jc'st : pak zQbec

~ 1J.~QVan,i,.: do.1/f,~ " osvědčeny'ch ", procesnícJi noá~m spé'delnich .", ' ~ 
Proto (aké'rľdze .o~l 'cJly,s.tané' úpl'avf/ , ček.ati , mnoho' ' nol/ěho . 
. ~" ,·':nčkterýclz směi'ecÍl , ()élStrani , ~,- , .is'ó·~lcpl'V()iL " áo$itivní .. :no'r-
t 1 ~ ~ w ~ t '.. " . 

, '" , ">l'af S6btal ic'h A rmand , Porée ': ' <) ) vydala ich~i V' ,pádži ' taWi'nska 
' Tlada'.:.[,T : ' v yd:abiC "vyšlo '-Y' { ' ,1866} ' II.: vYďariie ': r . 1877 ' 'potlria..z\\rbiIi : 

,~O euvres ťomplhes " ,. de P: Rdssi": Cours "de 'drait . cOnstitutrorinel.'« 
. H( Op.cit'. ;' cliel'I., lekcia 5;' ' i ' , 

, 1;'» ' Léon Duguit, Souv'craincté ct liberté, Parí ž r922; str. 192 ct 
'~ašsim . (Český překlad vyšel v é Všehrd~u , 1925. ) >- B,smein, Droh 
:eonsthútionnel;, ' ':;. ' 'vyd. , ' 1900. " str; , 1;, . : ;' L'Éitf<Ú " eM :la personnalité jód" 
'd'rque " d'ůne'ď m~:tion ;.(. ":" ~ " Matlti<;e ,; Haurion}, Précis : :de :'; :drbit : consti- ' 
·'Íut ionnel. Paří~ 1923; , str. ~2:, )J IJ'Éťat est une i 'cer:ta:ine ,Jotm.e donnée 
'a" iune ; !tl!atiO:11:. « ~ -:,--;- I Snvn'" tie ž, 'j JeJlineck, ,A1Jgemeine;, Staa,tslehre; 190P, 
W. J69 : * }lá~l. " , .. , :" , ",,' 



Tnou - jakékoliv pochybno'sti a kolisání, ať pů.Ťde o otázku 
'obnovy řizeni" po"djatostí správních orgánů, zastllpováni stran, 
práva nalzliželli ' dó spisů a }., .ii'nde .ien . sje'dnoli různé předplsu 
(na pr ' I hůty) ~ }índ e v~a~ . bu(~ e míli příležž.tost ·, z(1vésti. " 'nový; 
positivnÍlÍ1 práverrt ' do~ud obecně nep'řipušlěn!Í ,' in,stitut (nlJ fJ( 
1wvráceni v předešlý stav):, nebo konečně bude mUi za úkol 
rozhodnouti posilivnim předpisem, dos,:!d nerozřešenú, obtiill~Í: 
teorclickú i pI'aklick~í problém; lak zeJména otázku' zrušeni 
i Il ... 'tu z "moci úřednf souuisejici s otázkou materidni právní mod 
~~právnicb aktů 'a s problémem . Ť-'riíva dozol'čilw. " , ' 

O dosavadním dahoráiu nemllžclne se. prozaliIn vyslovovali, 
nejen proto, že ,llenl dosud určen veřejnosti) ,ale i protože ieltt,) 
fl.yne.lSl znem listě neni definitivní. Ve všech uvedenúch směrecb 
jde listě o velmi odpovědnú akl n01'DlOtvoi'IJÚ, ktení bude zn a!. 
lnenaLi - spolu s novou , ól'ganisaci p()liticJá~ ,spl'ávů - zcela 
nOVOl! etapu naší veře.iné adminis'traUvy. -:--n~ , 

Desátá konference práce zasedala, ve dnech 25 ; května až 16, červ,na 
t. r , v 'Ženevě. Z 55 č-lenu mezinárodní orga!nisace práce súČástnilo se 
42 -s tátl't 139, delegáty a 184. ná~lradníky a experty. Své práce vykoI,1ala 
konference během 23 plenárních schůzí, vedle zasédán,í komisí. Z , prQ~ 
3,edn,ávaných náV'rhtl k jednacímu řádu sluší se zmíniti o otAzc.e ,n~ofi.!. 
cielnich , jazykú. ' Velkou , většinou byl přijat 'návrh, ' dle ' něií6'ž au.ťén
Heká anglická ' á francouzská ' znění konvencí a doj;>orúčeilÍ konference 
mohot.t b§ti ' ' na ' požádání ' súčastněných vlád MeZinárodním úřadem 
práce vydán'a i, "v úředních překladech ,a , též v tomto znění ulóžena:, 
\l sekretariátu Společnosti národů. Vládám je pak dá,no na ' vl'tli·,. ch~~iUi. 
aby tyto překlady: se staly pod~dal<lem aplikace ' do'tyčnýd·(, k(}pven~tíď >.á 
doporučení ,i jejic,h zemích. Při tom byl zamÍt,nut pQzrriěňováCí n~vrh 
brjtsk~ vlády, v ' němž bylo zvláště zdůrazněno, že 'jedině texty 'Jr-ah.:. 
couzský, a ' anglický j s(;u autentické a Me ' něhož,"si 'ín'ělyuřeklady':'pó':" 
l'jzorv'ati vlády sa'l'ny. ' , ," ; ' ' ,- \'" ,,' . ,. , 

, ,.' Z rozpravy o , zprávě . ředitele1) zasluhuje' pozornósti zV'láště výtky 
J'i.I.;tifik.,acím konvencí a ' doporučeni kbnf,ererr,ce~ . A . . TilOťnas . je ' ve'- ~vé , 
odpovědi shrnul ve tři skupiny: ' ná.rriit1<Y -. protí nejasnosti textů aobií~e 
mterpretačni" , 'námitky proťi ' !nepoužívárií smluv státy, ' které' jé " již" 
I 'aťif-ikovaly; a kon.ečiIě ' ' stížt}b~i - na ó'D tÍ ze , I,p lynouc'í ' z hospodářské ~ '~i~ 
tuace ~' Pokud se prvé skupiny ' týče, ' .tu mezinárodní órganisace práce ~má 
prostř.edek čelící ,těmto ď obtížím >v ,ustanbvení, že ' konferenCÍ' 'přísJilií 
právo konvence ' a doporučení interpr:et,ovati ,a uzpůsobovati ,je pqm~: 
ľ,~Il}. , Tohotoprostřed1<u VŠftk , bohužel dosu~ , žádqý '~e států , ~ep()u,*il ~ 
ackQliy Stá1ý ,dvůr lVeziná.rodní spravedlnosti Hi, definitivně potř-el 
myJný ' 'riázór, že usnesení konfúence j's6ů' s'nad zásadriírrli ', útnhrviiini , 
a ' ž'é byxrtodality byly poneehány ' vládám; Jakmile ,pak ' členskY s,tát 
~lá 'svou iart:ifikaci, Je'- podroben všem 'vzájemným: info~iriadm " a " kón~ 
tro'lám, daným XIH. častí mírových smlúv. , Konečně obtíže -ply~.ouCí 
,'l,.,e ď ~jtuace , ~ospodářské jsou , zaviněny hlav;ně H,~', .'ž,e n~hyla 'věnován~ 
patf,ičná pozornost okolno.sti, že hospodářská ,a,' sociální ' .,stránka :, no
všechné s;tuace neinol:lOl;! ; býti odlučová'ny.: , ,Meziriáfo<Í11~ 'Miadpráce :ia
stáv<il terito názor již od počátku, jak tolrtuna,gvědčuje ; jíni , proveden~ 
:ulk,~ta o výr.obě.2) , ,I 

lj Rapport du Directeur ':1 ta dixieme session de .:la.: CónfSrenée 
lnternationale ' dtl ' Tra.\raí1. ' Vydán,a jako '; oDyčejhě , , ! kni,ině, ~i- budeme 
'o ' ni v ' našem listě rCferovatL v " části: Literatura: ' 

2) Tato anketa byla '}!)rovedcna 'v 'letech 'ť920~192S 'v,e velmi znaČ! 
~lém rozsahu., J eji v,s'.s1edky byly, vydány;, y pub'likaci;, " Enqtle~~ ?,ur ta; 



· KOliferencc přijala mimo. řadu r eso lucí tn sO\;1bor~ us.ne.~ ~ n},:? 
týkající- ·se tří /, hlavníchbodů jeJÍřlO pn~gramu: nernocenskeho pO]1stell!, 
syndikálnísv.o·body a . minimálních mezd. Pokud těchto . se .tý,če, u snesl.a 
se ~ nil' " znění . dotazníku o metodách pevného st anovení minimálních 
~ezcL kte,rý' má sebrati ú1ateriál pro konferenci příští, n a jejíž pOl-ad 
ta to otazka byla ' dána. K a,proti tomu bylo u,sneseno, aby otázka svo
bo'cly syndikálníne:bylakladena n a pořad příštího zasedání, protože 
po zamítnutí dot azníku , předloženého v této věci komisí, ., nebylo lze 
sestavjti text, za nímž by' stála po,ti-ebná .většinq . 

, N .e moc e n . s k é poj i š tě n í bylo probráno ne'j ,důkladněji a byla 
tu učiněn a usnesení: konveRce o nempcen ském poj-ištění zaměstnanců 
průmysIQ~).-ch, obchodnich a domácích, k onvence o nemocenském po
jištění ' d ělníků zemědě l ský ch, doporučení 'Vytyčující nlavní zásady nc
rnoce:nského pojiš, těnÍ a resť)luce o provedení ankety na t éma: jak pl-S· 
konati , obtíže, 'na které n a rá ž í organisace so ustavy · povinného nemo
censkéqo pojištění v zemích s rozptÝ' leným obyvatelstvem. Poslední 
d\~ě usne sení (doporučení a resoluce) byla u č ině na jednomy s lně. Obě 
Í<O.1lve nce mají celkem shod n}' 't ext a liší se pouze co do osob pOJí
štčncú. Zavádí se jimi povinné nem ocenské pojištění, k čemuž se rati.
Jikující : státy zavazují. Výj imky se připouštějí j en v zemích, kde pto 
ob tjže dopravy a , pod., ' jako'ž i pro ;:-ídké osídlení nelze pojištěni ve 
ysech ' kraj.ích pro,vésti.'*) , DopoI;ucení st a, novící hl ;rvní zásady nemocen
ského p,ójištění oqporučuječ!enským , státům co nej vět š í . rozš íření, po
dává : hl avní směrnice PI;O výměrdável<, . z důrazňuj-e nut,no s t hlav ll ě 
.preventivníci:l o,pat1- ~ ní prDti o~e~l1ocnění z;aměstnal1ců. Za nejlep ší or
g~llisa~i poji š tění prohlašuje ,sam osprávu pojiště,n~ů pod kontrolou 
~tá~.ní : a vhodnou ,ko l1centrqci sil ,na p odklade teritoriálním. Prostředky 
j,est z.ÍSkávati , pi' {spěvky po,j,i s tě ncll :a , zaměstnavat e lú, [,ři čemž má býti 
p,awa toyáp.o n a resetVy .. tomu . 1<ter~mu pojišťovacímu . systému ' phmě
t:ené. , :Rdení sporů jest zai'- íditi tilk, ahy bylo rychLé a nepříliš nákladné 
a. i·aby sPory" o .' dávky byly pfikázány tribunállll11 zvlášť ustanovený'ch 
~o.~Pcl1 a [ přís edící ch , kt eří j sou způsobilí j e řešiti k prospěchu po.
jištění ,4 záro\1eú ve shodě s potřeb ami pojištěnci':!. Ve státech, .,v'njchž 
pro příliš Hdké osídlení a obtíže dopravní nelze organisovati ' nemo
~611,ské pojištění ve v~echkraJích, dop6í'učuje " se z ař.íd.it i ,v '. dotyčn)' ch 
\lzemkh aspoň s!užb!l san~tní ipři~P\lsobenO )J ; místním ·. poměrům ·a ' ,ne
,ustále (pe.ri0~icky) zkoumati, ";lda p'odm)pky ,pro , zavedení ppvinného 
ncmocenskéilO I>.oJištěnív jed.notJiv)-ch ~ást ~ch úz emí nejso.u již. u sku-
t~č!\ěny. . , '. . K . Gerlich. 

~. I • 'S,tarobní ' ,a irjý.alidní pójišt~ní V ' 'Rakóusku uzák9něno. OS11ova iá- .. 
Ol{.ona ó pojištěnÍ, 'nvalidním - a starobním v Rakousku projednáva la se 
i,iž ' od r: 1925. 'Účinno st ~ákon.a nastane dnem, který určí vládní naři
·zcuL 'N ařízení .to q~de moci hý-ti vydáno v~ak ' teprve ,tehdy, ai počet 
heza:mě'stna,ný-ch v Ra,Jwusku klesne na 1QO.OOO osob, nepočítaje v ' to 
děhiíky sta,Tší (60 let . a až zlep~en'ím obchodní bilance, ,zy)Tšeníni: tuzem 
ské' dop.ravy a -p~mědělské . pr-o,důkce z!~pši se celková hospodářská 
sitqr.t~e st-á,tu ,ták~' že rakouské n áro dní hospodářství snese nové zatí-
žení, ,ktel:é ,tikláciá ' tento. zákon. . . ,D.r.Jindřich . 

p/od~ct,iol1 .· I..§V,., . Gencv,e ~925. B\.I.l:e,au In~eq},lél;tiona.1 du Traval1. 
y .8 . SYfLZcÍC,D 655.~ s tr:a~l ,fol.,868 , dia,gralpů , ' 1394' statisJ\\c,kých tabulek. 
Cena. 100'- fr. šv}'car. ~ Zvlástě. pak vydán vý-tah ': EnqW~te sur !a 
production_ Conc1usions générales. 68 s tran , 8°, cena 1-25 fr . švýc. 
: .. . ~3) Obsah vše.c,hl1ávr;hů ;po~aných lko,ln~se,ni · a p.oz~ěI1ovacích , 
J, ~k~z ,,1 y9c,ct ; I1:!as ů ,pro j~dnotlivé pi-ed1.Qhy viz I,nfol~IIlat~o!~-sSociales, 
vol. XXII.,n6'. · 7-13 (Geneve. , B.lll;,~.a.lL I~1terqa,tioqal. ,du . TI~ avai.1 ) , _ .i ei 
oh~fI!hl1ií té.ž ,podr.ol)J;1é ., ref~r~ty . ovšechschůzíc:h , ,k()~1if,~r;~nc,e. . 
-' _: ' ~) ::'Fak na pi": z , evropskÝ.,chstátů_, ye F in sku .. a veŠv.édsku. 
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Mezinárodní souďni'ctví v oboJ;"u práce. Mezinárodní ústav . . práce 
uveřejiíujc ' ve své »Sbírce zákonů'", texty zákonů - a, naříz.ení, ~ež, s~ 
zabývají pracovními smlouvami a pra'co'Vními podmmkaml v ruz.l!Yc~ 
státech. V poslední době , po,č al Me~ináTodní ústav práce yydav~t,l 
)Sbírku mezi-riárodní soudni prakse v otázkách práce «. Dosud vys~l 
první svazek této sbírky, ter~~t?r~ál'llě om.ezoent, ~.~, Anglii, ,Franc1l:, 
Italii a Němedco ' a pojednávaJlclJen o neJdulezlteJslch soudl11ch roz
hodnutích v oboru zákonodá'rství , práce a o zásadníc:n otázkách, zají
mav{'ch pro zd oko nalení zákonodárství práce po stránce, mezinárodní'. 

~ Dr. Jindřich. 

Nekalá soutěž. Ve sbírce zákontl a nařízení byl pod Č. III ze dne 
28. 7. 1927 publikován zákon proti nekalé soutěži. Z , pěti hlav jedná 
prvá o ' ochraně soukromoprávní a obsahuje nejprve všeobecne vy1ne· 
z(:nÍ pojmu nekalé soutěže ja,ko jednání proti dobrým mravům sou
těže vůbec. V dalším pak jedná se o zvláštníc:1 druzích nekalé sou' 
těže tedy o nekalé reklamě , nesprávném ozna'čování půvo,du zboží~ 
zleh~o'\ránÍ podniku, zneuživání podnikových značek a zevnějších zá" 
{'{zení podniků, podplácení, porušování a využívání obchodních a' vý, 
robních tajemství. Hlava druhá po~ednává ochraně ' trestní. Tresty 
jsou značně vysoké, pokuta do 50.000 Kč, n'eb vězení do 6 měsíců , 
K návrhu žalobce může mu soud přiznati právo uveřejniti' odsuzující 
rozsudek na úti"aty odsouzeného,. V hlavě třetí mimo, jiné jest vyslo
ven zákaz t. zv: lavinových obchodů a jednání premiový.ch, totiž ta, 
kovýc:1, při nichž má se kupci zbo,ží dostati zvláštní premie závislé 
výhradně na výsledku slosování neb jiné náhodě. Přestupky předpisi't 
této hlavy se trestají politickými úřady. Setkáváme se tedy ' i v tomto 
zákoně s tím, že trestní příslušnost pro určitou část přestupků náleží 
soudům , v osta,tním pak politickým úi-adům, třebaže prolo není zvlášt .. 
ního ·dúvodu. I"::'rorrtě stíhání trestního mttže ',poško,zený soutěžitel 
podati jednak žalobu zdržovací (na z,držení se další nekalé soutěže) 
a žalobu ' odstraiíuvací (na odstranění závadn~ho stavu), ovš'em ' i ža
lobu na náhradu škody (§§ 15, 16). Čtvrtá hlava vymezuje některé 
všeobecné pojmy, jichž zákon užívá (soutěžitel, zboží, výroba). 
§ 44 obsahuje pi'edpis o t. zv. smírčím řízení. Vládní nařízení totiž 
urCí některé korpora,ce, ' jež budou příslušny k provedení smírčího 
i'ízení k žádosti žalobcově. _ Smír ' uzavřený v takovérn řízeni má .'týž 
procesuální význam jako prominutí Ú'estního činuneb ustoupení' od 
obžaloby. -- N edojde-lí ku smíru, zavede se řádrié řízení. '---': Funkce 
smírčích organů múže býti v některýc~1 případech ' též rozhodčí. Zákon 
nabude ' účinnosti 6 měsíctl po vyhlášení, tedy po 28. 7. 1927. pšv~ 

Ze Sociálního ústavu Československé republiky. ' Dne 1. dubna 
1927 ,bylo zakončeno pi~c dnáškové 'období zimní 1926-1927 přednáškou 
Di-a F rant. F ajfra o socíologické a normativní tneorii práva. Česka 
filosofie ' musí pl-ekonati realistickou pověru konkretnosti tak jako 
česká právní věda Pl-ekonala dřívější mal}' zájem o právo · ~eziná:.. 
rodní a o právní filosofii, v níž se v poslední 'době uplatnila inicia:. 
tivou i značnou účastí na vybudování t. zv. normativní theorie práva. 
,The,orie práva vůbec je pokus o vědecké řešení problému právního. 
Z toho, že pi-edmětem právní vědy j e problém právní, tedy ukol, 
určiti právo, vyplývá, že poznání práva není nikdy b"ezděčný'm zvě
děním (pouhou \zkušeností)~ 'že není rozdílu meziiPrávrií ' vědou a 
předměte~n této vědy a ž,e n,elze oddělovati v právní vědě methodů 
O'd doktnny (problém methodologický od problému doktrinálníhci)'. 
Sociologická theone reifikuje právo na sociáľní realitu jen fakt. Zto
tožií.uje historickou a psychologickou . faktičnost myšl~ní ~ myšlením 
san:ým, pl"etvol'uje dějiny I myšlení na logiku myšlení, znamená rie:' 
mozný pokus mys)iti jediným a jednotnÝm způsobem všechna t; ' zv. 
fakta sociální. l'rá'vo však~ . podobně jako i jiná t . .zv. fakta s'ocúÚ n( 



Je zv l áš ťn í ' modu s my šlení, J. ciz í pl áV llí myšlení není nám ip so f act o 
<I:áno , nýbrž i pr0sté konstatování , jeho Je m ozne, jen když sam i 
myslíme právnicky. Proto thea rie práva je ' ve své nejaIJs traktněj š í 
j:ormě nikoliv naukou o v zniku ; vývoji, příčináci.l a účincích t . zv. 
p rávníci} faktú, nýbrž naukou ~ sp,rávném myšlení a rozhodování pray
nick ém . N ormativní theorie je pokusem o takovou juristickou log iku 
či n oetiku . ~ ormativ ní theorie se dívá na právo jako na jednotný 
sy stém právní (monismus) , snaží se odlišiti přírodovědecké nazírání 
ka ti sální od n azírání kausální od n azírání normativního a požad uje 
č ist o tu m eth ody. S tojíc n a z ákl a1dě juristického pos itivismu čin í si 
látkou své theoretické č innos t.i _ jen právní , normy positivní (již usta
vené). Za takové p,o;vúovala zprvu jen zákony, (legismus) , později 
vš ak M erklova theorie o s tupniéní stavbě práva a V erdrossova kon
strukce práva mezinárodního rozšířila ' o'bsah . Nejspornějším a nej 
s labším bodem normativní theorie je, že chce býti jen intelektuálním 
poznáváním a věděním po sitivních norem právních a nedosti si uvě 
domuj e kritický 'prvek každé revise. Podstatou právního myšlení není 
poznávati rečditu , ll)'brž rea litě nějak již pozna'né dávati , právní sm ysl, 
n:~ a litt1 konstruovati. 

Dne 14. června 192'7 promluvil v Sociálúím ú stavě universitní 
docent Dr. A ntonín B a s c h o v)Tsled<;ích mezinárodní bospodái-ské 
konference s ohledem ,na trvalou nezaměstnano s t. Ve svém refe rátě 
p robral zás adní v ztaJl mezi hospodářskou situací a zaměstnano s tí . 
Uvedl dat a, která dala a lespoií povšechný qbraz dnešního hospodaL 
ského stavu. Z dat těch bylo patrno, že v Evropě zvýšily, 'nebo aspoú 
udržely svou prúmyslovou výrobu pouze Francie, Italie a Švédsko, 
kdež~o v jiných státeci.l nastal pokles, takže evropský vývoj se 
u s rovnání s ostaťními díly světa značně o pozdil. 

Příčmy poruchy světové hospodářské rovnováhy dělil v pOCtn}" 
trval é a v příčiny dočasné. K příčinám ' trvalého rázu řadí nejprve 
jndustrialisaJCi \mimoevropských ,zemí, která Iovšem ,začal a již pi-ed 
válkou, a prá'vě proto musí bý ti přičtena k příčinám trvalého razu. 
D ále sem náleží změny territoriální, konečně 'změny v mezinárodním 
zadlužen Í- a vyšší daňové zatížení v Evropě ja,ko důsledek ochuzeni, 
nastalého světovou válkou a ' některá velmi obtížná břemena, jaiko p éče 
o invaI1dy a nqvé, nákladné zbrojení. Mezi do,časné poruchy patří po
ruc hy měnové, nepoicádek ve veřejných fiĎ 'ancich , nedosta tek kapitálU, 
'Vysoký úrok, přesun důchodu mezi sociálními třídami, pro:1ibice v za
h.t:aniCním obchodu. N enf možno čékati náhlou nápravu, nýbrž třeba 
počítatí s určitou dobou př!=chodnou, než se docílí nové organisace 
světového hospodářství a liež vznikne rov'nováha na novém podkladě. 
Je š tě dpes není možno říci , že by dočasné příčiny byly již zmize ly. 
Proto třeba urychlov~ťi tento vý-voj jednak prostředky vnitrostátními, 
jednak , prostředky mezinárodními. - Hlavní směrnice vnitrostátní p o li
tiky j~st dána tím, že blahobyt lze zyšovati jen rozmno,žením a ,roz
vojem výroby, že j est třeba všude děla/ti 'produktní politiku a to ve 
veřejn ém i soukromém hospodářstv í. Směrnice mezinárodní politii(y 
jest dán a tírp. , že j e třcba , us~a,dniti mczinárodní výměnu statků. 

Dr. Jindřic h. 

Nespokojenost s právníky. »N árodní Listy c: přinesly dne 2';. 
června 1927 y ČÍ'sle 171. v »Kulturních besedách i!: článek Dr. R . 
A pel a s nadpisem právě zmíněným. Pro informaci zaznamenávám e 
ohsah tohoto článku . !\ utor' praví, že ' právníci jsou dnes tím méně 
postrádatť;lni; čím život Jest komplikovanější ; výtka, že právník se do 
všeho plete ti. vše komplikuje není odůvodněna: vždyť již sama eXl
'stence lidské ~polečnosti nese v sobě nepostrádatenost právníkovu. 
S ní právník vzniká, s jejím vzqlstem a vývojem se zdokonaluje, 
vzrů s tá jeho kompetence. Čím vyspělejší a čím spletitější je spole;

'č e T\s ký život , tím v rc e 'právníka potřebuje , protože oborem právníkovj' xh 
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je · společe·nsk)T í-ád, který· zarucuJé ochranu člověka proti člověku; 
ochrana ta je pro existenci společnosti nejpotřebnější. . 

- Výtky, jež jsou právníkům v činěny ll1élijí , d~vod spíše psy~.ho!o: 
gický než logický. Je to skutecnost, že práv11lk svou ' orga11lSaCUl 
lunkcí ve spolecnosti jest jaksi ve spo lečenské stavbě všem ostatním 
stavíml nadi-aděn; tím, že je vý·konným čl ánkem společenského řádu, 
lhá možnost . zasáhnouti do zájmu ostatních stavú, pokud to zájem 
polecenského organismu 'vyžaduje a dokonce i ve jménu společen

ského řádu podrobuje mu jednotlivce jako členy společnosti. Ti vsak 
obyčejně nespokojí se tÍm,že právník je nástrojem spo leécnského 
i-ádu, nýbrž ve sv-é individualistické ,psychologii, která · je každému 
vrozena, cítí ll<:>jprve zása:l právníkúv do svých zájmtl jako porušení 
s \,é indiv-icluelllí suverenity a smil'ují se s ním jako s nepříjemným 
rubem sPQlečenského i-ádu, který poskytuje nejen výhody, nýbrž žádá 
i oběti, Mrzeti je však nepřestane, že je to právě právník, který vyko
nává suverenitu spú cleéenského i-ádu · a že to nikdo z nich, jichž zá
sady a názory jsou jim pochopitelnější a bližší, poněvadž vyrostly ve 
stejném prostí-edí. A jen z1-idka pochopí, že zásady společenského řádu 
jsou odlišné · ocl těch, jimiž se řídí soukromý život, zejména že se ne
řídí pouze zájmem Jednotlivce, njTbrž zájmem celku. 

Právníci jsou pi' e:durčeni SV)Tm vzděláním pro organisační funkci 
společenskou, jsou ve funkci této nejvíce používáni a ma,jí také v ní 
největší vliv. A ježto právní i:ád v zájmu harmonie ve státě podro_ 
buje své nadvládě vše.cky stavy, je logickým dúsledkem závislost 
ostatních stavú od právníků. To se těžce nese a za.,pomíná se při tom, 
že právníci jsou jenom administrativními úředníky toho veliké~lO poq
niku, kterému se i-íká společnost. Jsou stejně jako ostatní jednotlivci 
podrobeni řádu, jehož jsou nástroji. Jen tím, že jsou s řádem, který 
vykonávají, chybně ztotožúo'váni, vzbuzuje se nesprávný dojem o jejich 
privilegovaném postavení. 

Vytýká-li se právníkům neproduktivnost, je to v l astně největš.í 
křivda, která mohla býti spáchána na samé' pra.vdě. Právní řád společ
nosti, jehož jsou právníci vykonavateli, je páteří společnosti. Jeho 
ochromením trpi a hyne spolecnost i jednotli'Vec. Právní řád je n~_ 
zbytným pi"eupokla,dem veškeré pospolité lidské činnosti. Snad právě 
proto, že je tak samoz.řejmým předpokladem, nevidí se jeho velké 
positivní v)Thody, poněvadž splynuly v představách lidí se samozřej
mostí. P!'ávní Hd bez právníku byl by jako stroj bez strojníků. 

Lidé mají sklon mysliti absolutně: Jsou přesvdčeni, že svět . musí 
odpovídati jejlch pi-edstavám. Zkušenost však učí, že pojmy lidí jSO'..l 
J elativní a že jich správnost je závislá na celé řadě předpokla,dll , 
jichž konce nelze jim ani dohlédnouti. Dostanou-li se lidé za okruh 
svých v l'astních (zkuš:enosti, :vid~ 'Ve svých představách v~lké mož
nosti a proto také jejich přání jsou velkomyslné. A tu přichází ::právník 
a korriguje jejich pi'-edstavy, 'ukáže, že přání jejich nelze včleniti do 
vzájemných práv a povinností, kterým se i-íká právní řád. 

Konečně jistě i závist pro moc práva jest příčinou výtek, práv
níkům činěných. Právník však · vždy musí věřiti ve spravedlnost; jeho 
víra musí býti aktivní, t. j. musí jednati vždy po právu a tak udržeti 
to, co má společnost nejdražšího - právní řád.< Dr. Jindřich. 

L' Institut U niversítaire de Hautes Etudes Internationales. Vy~ 
soká škola s tímto názvem byla právě zřízena v Ženevě a zahájila 
20. října svůj prv;r semestr. V jejím čele stojí pětičlenný · správ.nÍ 
sbor a jest rozdělena ve tři obory: otázky právní, politické a hospo
dařské. Program pro studijní rok 1927/28 uvádí trojí druh přednášek: 
kursy celoroční, kursy a ro-zpravy o mezinárodních organisacích. (W. 
Rapparcl: Společnost národů, její organisace a dílo. F. Maurette: So
ciální problémy a Mezinár.odní organisace práce) a pi-íleži.tostné před
nášky o specielních otázkách (profesoři - téměi" všech světových · uni. 
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vcrsit a i'ada vyúikaj.ících osobností v mezinárodní politice činný ch) . 
Pi'ednášky a sem'iná:rni cvičení (Cours et Conférenc~s) celoroční o'hl a
; újí členové učitelského sboru Institutu: P. Man t o u x: Studie no
vodobÝch' mírov)'cil smluv; Sou,časné politické problémy a SpOI'eČllO S t 
národt1. E. Bor e I: Formy smírčího řízení a inezinárodní spravedl: 
n ost; Právo diplomatické. M, E a st man: I!-ospodářské problémy 
dneška a zenevská hospodářská konference; M ezinárodní obchod čl 
celní politika Zi.L pos ledních sto let. Každému z Ulvedených pi'edmět,G 
bude věnována týdně I hodina přednášek a I hodina rozprav v Se1l11 · 
n áři. Každý poslucha.č musí mimo to poslouchati ještě určitý poče t 
t ýdenních hodin na přednáškách ženevské unive\'sity. K účasti ll " 
všech pracíc:1 Institutu budou pi'ipuštěny osoby s úplnÝm vzděláním 
právnickým, národohospodářským neb historickým. Za řádné poslu , 
chače budou phjaty na zákhtdé sV)Tch ak<tJdemických hodnos~í (doktor; 
inženýr, magister iuris, a pod.) neb na prúkaz abs·olutoria tomu St 

rovnajícího (od nás na pi'. právníci s třemi státními zkouškami) 
Mimo ně mohou býti pí-ijaty , i osoby jiné, ale pouze posluchači gra. 
duovaní tnohou po pi~edložení samostatné věde.cké práce schválené 
profesorem pi'íslušného oboru a, ředitelem dosáhnouti diplomu Ins ti· 
tutu. Studijní doba pro tyto posluchače je jednoletá, poplatek za 
přijetí 100 franků š,výcarských za semestr, za vystavení diplomu 100 

frankú, Titulem je licenciát mezinárodních věd , politických: »' L i· 
cen c e e s S ci e n c c s p o I i t i q u e s, m ention E t ude s i n t e r , 
n a t i o n a I e S«, a uděluje ho universitní senát na základě dobro· 
zdání smíšené komise, složené ze zástupdi Institutu a fakult právo, 
nické, věd hospodářských a sociálních a filosofické. Doktorátu In' 
stitut sám sice neuděluje, ale posluchači jeho, dosáhnuvší licenciátu 
lhezinárodních věd politických mohou dosíci hodnosti doktora ženev, 
ské university na základě podané disertace, kterou múže býti za ji 
stÝC;1 podmínek i pojednání podané Institutu. 

Ti'ebúe toto nO~~T é .vysoké učení úzce spolupracuje s ženevsko\.' 
universitou, pi~ece jest ústavem úplně samostatným. Náklady spojené 
s jeho vydržováním jsou hraženy jed.nak ročními subvencemi z na, 
dél.lce L. S. Rockefellera, jednak z příspěvkú ženevského kantonu a 
švýcarské konfederace. K. Gerli :h. 

. Prvá zemská výstava české samosprávy uspořádána byla v ' rámci 
zdařilé v)'sta.vy severních Čech v Mladé Boleslavi od 19, června do 31. 
l. r. Ve . třech .od,dílech, totiž zemském, okresním a obecním podařilo ~e 
pořadatel s tv u , v němž z astoupen byl jak zemsk)T spr. výbor, tak i Svaz 
okresú a Svaz měst, jako !. i jednotlivé okr'esy a obce, shromáždili 'šťast~ 
n)Tm zpú sobem doklady o púsobnosh naší samosprávy, . jakož i o velikénj 
jejím rozvoji za uplynulých 60 let jejího trvání. Výstava měla jednak 
shromážditi vše, co dokumento-Iáti by mO~110 dosavadní zkušenosti' naší 
samosprávy, a to za účelem poučení samos.právn)Tch pracovníkú vo
lených i úřední.::h, jednak názorné poučiti ~ širokou veřejnost, zejmén.a 
politicko u, 'o velik)Tch úkolech ,samosprávy, vysvětlujících zvýšená bi' e
mena, vyžadovaná n a poplatnictvu. Cíle tohoto J:>ylo ' téměř plně dosa
ženo, uv áží-li Se tél1léi' půlmilíonová návštěva výstavy, řada dúležitýcli 
samosprávných sjezdú, jakož i obsáhlé referáty našeho denního tisku. 
Nutno jistě sou:1léisiti s projevem předsedy zem. spr. výboru J. Crhy, 
oceií.ujícím zejména ' onu neviditelnou práci samosprávných činitelů ze 
v šech vrstev našeho lidu, kárající však zároveií. veškeré ony neutěšené 
zjevy, .které v prvých po,převratov)Tch letech . dobrému jmén.u samo
správy značně škodily, Veliké dílo české samosprávy ocenili ostatně 
i naši zákonodarci, věnovavše jí v důvodové zprávě k zákonu o reformě 
polit. , s.právy vřelé uználíí. Jest si 'jistě jen přáti, aby ibudouci naše 
samospravné sbory okresní i zemské sepjaté úzce s qi'ády po1itickýnll, 
důstojně ,pokračovaly v díle dosa:vadním. O· výstavě vydán byl podro.bný; 
l'opis jednatelem Drem Jos. Klimentem. -jkt.-
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Nové trestní právo Sovětského Ruska. Prof. P. J. Ljublinskij z Le
ningradu podal v »Zeitschriftu fur Ostrecht « (I. 3.) néÍJstin nového trest
ního práva v Rusku. Pi-etvoření. bÝvalé , RSFSR. v SSSR. byla dán!:!. 
jednolliv)lm r epub likám moznost vydati s i vlastní tre stní zákoníky, 
Lákonodárné o rgá ny Svazu pak podržely jen právo vydati zásady 
trestního ~zákOllodárstv\í. [Věc zprvu na'ra'z ila n a značné 'potíže, jak 
upravit kom,petenci Svazu a jak jednotlivých rep ublik, čili co má b ýti 
rozuměno iPovše.c~lnýml předpisy. ,Koneč~jÝ re sultát vyzněl ·l<ompro
mi.'em čl sice tak, že poyšechnými směrnicemi s luší rozuměti ony zá-
8a dy, na nichž jes t budovati obecnou část trestního zákoníku, což 
jsou pak normy pro trestní zákonodárství rep,ublik. N ový záko~1ík 
platící od 1. ledna 1927 jes t prot o velmi stručný, obsahuje jen 193 
élál1ků, počítúno na odstavce ,235. Vr. 

Ze Sbírky zákonů a nařízení. Zákonem Č. 130/27 zrušen byl zákon 
o obstavení velkOlstatkii (č. 32/18 Sb. z. a n.), dále § 4. zákona o mi
mořádných pi'-echodných usta,n ovéních na Slovensku (č. 64/18 Sb. z. 
a n.) a § 5 zákona o pozemkovém úi-adě (č. 330/J9). ~ Č. 131/27 ob
sahuje vyhlá ; ku ministerstva financí ze dne 20. července 1927, jíž 
podle §§ 233 , a ~34 zákon a o pi-ímých daních zřízeny daňové komise. 
V pi-ehledné tabulce uveden vž,dy daňoy~r okres, sídlo komi se a počet 
členu. - Pod č. 132/27 publikovány byly protokoly o zni.ěnách 
úmluvy o Společnosti národú přijaté na dru~lém shromáždění Spo
le6nos ti národů dne 5. i-íjna 1921. Jde tu o doplnění, r esp. novou 
úpravu článků 4, 6, 12, 13, 15, 16 a 26 Úmluvy. -l Č. 133/27: Úmluva 
ll1E:Zl rep. Če.skoslovensk,ou a r ep. }~'stonskou ze dne 17. července 1926 
o v ydávjání zlocincLI a' 'právni pomo,ci .ve věcech trestních. žádosti 
o vydání podávají se v cestě diplomatické, dožádání o právní pomoc 
předá ministerstvo spravedlnos ti státu dožadujícího pi-ímo min. spra
ve(~!nosti st<Í!u do .<':ádaného. - Č. 139/27: Dohoda mezi Českosl.re
r.llolikou a Polskou republikou ze dne 15. dubnal 1926 o letecké do
pravě. Oba státy si vzájemně přis1ibují, že udělí podniku státen1 
označenému povolení k periodickému provozu létadly nad ,sv)rm 
: ?em ím a upravují otá~k:v s touto dopravou související. - Vlád
r;ím nařízením čís. 141/27 zrušeny byly dosavadní bl-anné před
pisy z 28. 7. 1921, Č. 269 Sb. z. a n. několikrát clo,plněné a 
vy dány n (: vť . .T e t L) o bsáhlé dílo o 335 §§ech o,bsahující v II kapi
tolách všeobecná ustanovení, dál e ustanovení o doplňování branné 
povinnosti, o pravidelné s lužební povinnosti v míru, o mimoi-. s lu
žební povinnosti v míru a s lužební povinnosti za mobilisace a ' ve 
, -alce, o propuštět;1í z branné moci, o povinnosti k hlášení, o ' všeoh. 
prttvťch a povinnostec~l, o pi~íslušnosti \ r e ' věcech trestních, tres tných 
č inech uveden)lch v branném zákoně a o 0znamo.vání uložených tres tu, 
o evidenci, o zvláštních úkonech za mobilisace a ve válce podle § 3. 
branného zákona a konečně závěrečná ustanovení. - K zákonu o sil
ničním fondu vydáno by'lo !prováděcí nařízení (č. 144/27). - Pod čís. 
147,'27 uveřejněna byla mezinárodní opiovi úmluva sjednaná v Ženevě 
dne 19. qnora 1925. Jí doplněna -a zostřena byla haagská úmluva z 23. 
ledna 191 2 a nahra,zena mezi smluvními stranami ustanovení hlavy I., 
JIL a V. této úmluvy. Ský. 

Rozhodčí komise pracovní v Číně. V některýc;1 provinciich byly 
zave d eny prb rozhodování pracovních sporu zvláštní komise, složené 
Ze zástupců zaměstn<lJ1d'I, zaměstnava,telů, místní odbo'čky Kuo-min
tangu, sdruiení žen a místních Madů. Tyto ' ' úřády také ' nesou v§echny 
'1áklaoy f, agendou kOľnise spojei1é. - T 'akito ustavená komise - jest 
ústředním s rnírčím orgánem svého okrsku pro pracovní spo ry všeho 
druhu. Dle statutu pi'-ísluší koii1isi právo hlavně prováděti revisi smluv 
dělní~ú _ se zaměstr:avatgli,_ které dle zkušeností nevyhovují, a rozh o
dovati pracovní spory na požádání jak dělníků, tak i zaměstnavate.Jů. 
Rozhodnutí komise jsou závazná pro obě strany a jich nešetření pod-
léhá sankci. Gerlie-'l 
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Z celého světa právnického. V Rakousku 20 . zái-í se poča l o 
s prvním čtením osnovy nového trestního zákoníka, který kromě ne
patrných úchylek má značiti první etapu v unifikaci rakouského práva 
s německým. Proto byl první schůzi rakouské Národní rady pi-ítomen 
i německý říšský ministr sp ravedlnosti dr. Hergt. - Podle statistiky 
Zemské správy politické v Čechách stouply výdaje samosprávných 
svazkl! za rok 1927 téměi- o I miliardu Kč, v čemž ovšem započteny 
jsou mimořádné inves tic.e hrazené větši'nou pt'tjčkami u spořite l ea 
sodálnícli ústavů . . - Při požáru J ustičníno paláce vídeňského shořela 
celá proslulá »Juri stische Z.e.ntralbibliothek«. Protože úřední činnost 
jest touto pohromou velmi ochromena, byla pověřena Národní knihovna 
~.po lu s Universitní, aby z duplikáttl vybavily novou knihovnu. Ca. 

VýroN. založení Právnické Jednoty Os,travska a Těšínska. V těchto 
dnech oslavuje Právnická Jednota Ostravska a Těšínska prvé výroCí 
svého založení a přehlížej íc výsledky své práce múže skutečně s uspo
kojením na ně patřiti. Vykonalať za 'tu kratičkou dobu své pt'tsobnosti 
řadu významných podniků , které j sou doklad em j ejího značného roz
voje. 'Zvláště dlužno se tu zmíniti o deba:tních večerech, kd e sezna
movala členstvo i vei-ejnost s nejrůzněj š ími a'ktualitami našell o ži
vota právního, s těmito úvodními přednáškami: advokát Dr. Matouš 
13. října 1926: Uznání sovětúv, otázka práva mezinárodníh o; vládní 
rada Dr. Pfeifer, 10. li stopadu 1926: Zákl ady horního práva; prof. Dr. 
Lukáš 16. března 1927 : O úkolecb našeho sociálního pojištění; pre
sident Zemské s,právní komise pro .Slezsko Dr. Pelc I!. května 1927 : 
O reformě v ei- ejné správy ; univ. prof. Dr. Mildschuh 2. června 1927: 
Náprava ' znehodnocené měny. r."hmo to us,pořádán zdařilý společensk:)f 
večer a prohlídka vítkovických železáren atd. Všechny podniky těšily 
se vždy .velké návštěvě a pozornosti. Na nedávno konané valné hro
madě byli zvoleni dosavadní osvědčení funkcionáři, z nichž starostou 
je opět pres ident krajského soudu Dr. Šimeček , jednatelem pak Dr. 
Slav. N ovotný. Pro nejbližší dobu chystá Se ' cyklus pi-ednášek univ. 
prof. Dra Drachovského o daií.ové reformě . Dr. N ovotný. 

LITERllTU RIt 
Dr. Rudolf Hotowetz: Několik dat o stavu Všeobecného pensij

ního ústavu. Nákladem Všeobecného pensijního ústavu v Pra'ze, 1927, 
fol., stran 13-. - 'Vládní komis ař Všeobecného . pensijního ústavu 
napsal spisek tento za tím účelem , aby nesprávně orientovanou ve
řejnost informoval o skutečném st avu ústavu po stránce finančního 
hospodářství, 'úhrady poskytovanýc~l drahotních -přídavkt't a o pi-ipra
vované novelisaci pensijního zákona_ Všeobecný pensijní ústav infor
muje sice pravidelně vúejnost o svém finančním hospodářství .i o ča
gových otázkách ča s opisem »Pensijní pojištění «, leč přece často jsou 
i tiskem šířeny o Všeobecném pensijním ústav u zprávy, jež zřejmě 
plynou z neznalosti skutečného stavu; ústav pak nemt'tže opravovati 
každou takovou Zpl ávu již proto, že často není mu zpráva ta ani zná
ma . Spisek tento, na,psaný jistě osobou nejpovolanější, má informo
vati veřejnost a korigovati veřejné mínění dle skutečného stavu věci. 

Dr. Jindřich . 

Rudolf Secký: Sirotčinec anebo rodina? Vyd'áno Státním nakh.
datelstvÍm v Praze, Občanské knihovny svazek 75., 1926, 8°', stran 31, 

. cena Kč 1'50. - Autor uvažuje ve spisku tomto o tom, že rodina je 
základem státu a poj ednává o v)Tsledcích volne a uzavřené výchovy 
v cizině. Dále se zmiňuje o .výchově ' osiřelých dětí a o rodinných ko
loniích České zemské komise pro péči O mládež v Čechách a o péči 
o děti osiřelé v Československu . vůbec, V)fsledkem autorov)Tch úvah 
je závěr, že děti mají b)fti vychovávány ' v rodině a že jiný· zpt'tsob 


